
27 May1s - 12 Mart - 12 Eylül - 28 Şubat ... 
Hep Ayn1, Hep Ayn1 Nakarat ... 

Umran'm Mayıs sayısında ifşa ettigirniz üzere, bu ülkede yaklaşık her on yılda bir tek
rarlanan "Kısır Döngü"nün -maalesef- bir yenisi daha sahnelenmek istendi Türki
ye'de: Önce "mürettep terör" yani birileri tarafından tertiplenmiş, planlanmış ve ge
nellikle de geride bırakılan izierin rakip kesimi işaret etl'igi kanlı eylemler; ardından 
ortalığı birbirine katan "sanal" irtica yaygaralan ve sonra da "bürokratik dikta" ya 
da eski ifadesi ile "ara rejim" hevesleri ... Geçen ay tertiplenen Danıştay saldınsı, ay
m oyunun/tezgahın aynı söylem ve aynı nakaratla yine ve yeniden tekrarlanmak is
tenmesi girişiminden başka bir şey degildi. Bir şarkıda ifade edildigi gibi: "Hep aynı 
aynı ... " Anlaşılan o ki, Türkiye'de ara rejim arayışlan henüz bitmiş de degil ... 

Osmanlının son dönernlerinde cihet-i askeriye/seyfiye içinde örgütlenen Halas
karan-ı Zabitan'dan bu yana, derin güç odaklan!cuntalar, siyasi otoritelerin -padi
şah, bakan, başbakan vb- 'uçurumun henanna getirdikleri memleketi kurtarmak 

için' sık sık harekete geçerler. Mevcut iktidarın İcraatlarından memnun olmayan si
yasi kadrolar başta olmak üzere kalemiyelbürokrasi, ilmiye/üniversite ve basın ce
nahımn da destegini almakta gecikmeyen "kurtancılar", her seferinde memleketin 
başına daha büyük badireler açarlar... 

O gün bu gündür memleketimiz, nedense, "harici tehditler"den ziyade hep 
"dahili tehditler"le karşı karşıya kalır; devletimizin kuyusu hep içimizdeki "hain
ler" tarafından kazılır. Bu "hainler" bazen "Komünistler" olur, bazen "Kürtler", 
bazen de "Turancılar"; ama "gerici", "yobaz", "softa" ... diye zeınmedilen dindar 
gruplar her dönemde en büyük ve birinci "tehlike"dir! .. Kendilerinden başka her
kesi "hain" görme egilimindeki İttihat-Terakkicilerden tevarüs eden bu hastalık
lı/paranoyak zihin yapısı, zamanın şairine "Kim ki Cern'iyet aleyhine bulunsa Mür
ted!" dedirten zihin yapısıdır ve el-an devarn etmektedir. 

Balkan çetecilerinden devraldıklan "komitacı/cuntacı" gelenegi, iktidar müca
delesinde fütursuzca kullanan "kurtancı"lanmız , siyasete müdahale için, "durum

dan vazife çıkarmak"ta malıareıli olduklan kadar, vazifeye uygun "durum" hasıl et
mekte de hayli mahirdirler. 

Işte son olaylar bu kısa tarihsel perspektif ışığında değerlendirilnıeli ve çok dik
katli olunmalıdır. 

Mayıs sayısında, bu olgunun, ülkeyi tıkayan bir "kısır döngü" oldugunu vurgula
yan derginiz Vmran, elinizdeki sayıda da aruk iyice "kabak tadı" veren bu bana! ve çok 
bildik tezgahı ifşa ediyor. Yazarlarımız Yıldırım Canoğlu, Metin Alpaslan, Mustafa 
Aydın, Dilaver Demirağ, D.Mehmet Doğan ve Abdurrahman Dilipak olayı siyasi, ta
rihi, sosyolojik açılardan yorumluyorlar. Umran'ın Ek'i de, yeni 28 Şubat heveslerini 
anlamamıza yardımcı olacak "Postmodern itiraflar ve deşifreler"den oluşuyor. 

Umran'm bu sayısında ayrıca, Abdullah Yıldız'ın 'Geçmişten Geleceğe 

Ko(nu)şanlar' dizisi çerçevesinde Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) agabeyle yaptıgı 
Minyeli Abdullah merkezli sohbeti ve Mustafa Aldı'nın edebiyatçı Olcay Yazıcı ile 
gerçekleştirdiği çocuk edebiyatı konulu söyleşiyi zevkle okuyacagınızı umuyoruz. 

Yeni Umran'larda buluşmak duasıyla ... 

Umran Dergisi Abone Hatt1: 0212 514 57 47 abone@umran.org 
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Gündem

EYLEM İRADESİNE SAHİP OLMAK

Atasoy Müftüoğlu

M odem dünya görüşü ve 
hayat anlayışı, ekono
miyle sınırlı b ir dünya 

görüşü ve hayat anlayışıdır. 
Modern dünya görüşü bütün 
olaylara ekonominin mantığıyla 
bakmaktadır. Bu nedenledir ki, 
bütün toplum larda, ilg ili top- 
lumların hassasiyetleri, tepk ile 
ri ve beklen tile ri değil, bor- 
sa'ların hassasiyetleri, tepkileri 
ve bek len tile ri be lirley ic i o l
maktadır. Sermaye tek belirle 
yici olunca, bütün değer sis
tem leri anlamını y itirm ekted ir.

Değer sistem leri hayatım ız
dan çekilince, gündelik prag
matizm hayatımıza yön ve ri
yor. Anlam dünyaları dışında 
yaşayan insanın dünyası, gün

cel kaygıların dünyası haline 
geliyor. Güvenliğe yönelik kay
gılar, özgürlüklerin kısıtlanma
sına neden oluyor. Günümüz in
sanı algısal bir deformasyon ile 
karşı karşıya bulunuyor. Algısal 
deformasyon, b ireylerin ya da 
toplum ların bütünü görm eleri
ni, bütünü anlamalarını, bütüne 
a it olmalarını, bütünün ifadesi 
olmalarını engelliyor. Bütüne 
ait olmayan birey ve toplum lar 
popüler bir dille, popüler alana 
hitap eden, reel politiğ in diline 
ve mantığına teslim  oluyor, 
sorgulayıcı bir bilinç, tav ır ve 
akıl ge liştirem iyor, güncelin da
yattığ ı ilg iler ve ilişkilerle  oya
lanıyor. Bütünden bağımsızla
şan birey ve toplum lar anlık,

günlük ve konjonktürel varo
luşların peşinde sürükleniyor. 
Küreselleşmenin yabancılaştı
rd ı ve yozlaştırıcı e tkisi her ül
kede popülist söy lem le ri/çe r
çeve le ri gündeme taş ıyo r. 
Travm atik dönemlerle k itle le r 
bilgi ve bilinç alanını terkede- 
rek, duygu alanlarına taşınıyor.

Endüstriyel üretim  süreçle
riy le  b irlik te  insan ve toplum  
te fekküre yabancılaşmıştır, ya
bancılaştırılm ıştır. Bu dönemde 
hakikate yönelik ilginin yerini 
nesnelere yönelik ilg ile r almış
tır. Hakikatle, te fekkürle  ilgisini 
kesen insan, b ireyciliğ i ve ben
c illiğ i seçm iştir. Bencil b ir ha
ya t tarzını seçmek demek, in 
sani ve ahlaki bir m ahrumiyete 
uğramak dem ektir. İlahi vahiy 
ik lim inden uzaklaşan insan, 
yalnızca kendi çıkarı ile sınırlı 
bir dünyaya inanıyor. Bireyci 
özgürlük, b ir çıkar özgürlüğü 
olarak somutlaşıyor. Çıkar için, 
her tü r ahlaki k irlilik  ve ahlaki 
zehirlenm e göze a lınabiliyor. 
Cemaat hayatının da, cemaati 
oluşturan bireylerin , cemaate 
özne olarak katılım ları halinde 
b ir anlamı olacağını belirtm ek 
gerekiyor. Aksi durumda, bu
gün yaşandığı üzere, b irey'e  
nesne/eşya muamelesi yapılan, 
cemaatin bir sürüye dönüştü
rüldüğü durumlarda da, kalaba
lıkların yalnızlığı yaşanıyor.

Düşünmek eylemde bulun
mayı gerektiriyor. Her düşün
se l/fik ri etkinlik, ahlaki e tk in lik 
ten bağımsız olamaz. Sorum lu
luklar alarak, in is iya tif alarak, 
inşa fa a liye tle r in e  ka tıla rak, 
eylem iradesine sahip olarak, 
hayata anlam katab iliriz . İnanç

Düşünmek eylemde bulunmayı gerektiriyor. Her düşünsel/fikri etkinlik, 
ahlaki etkinlikten bağımsız olamaz. Sorumluluklar alarak, inisiyatif ala
rak, inşa faaliyetlerine katılarak, eylem iradesine sahip olarak, hayata 
anlam katabiliriz. İnançlarım ızı, düşüncelerimizi, kimliğimizi eyleyerek 
somutlaştırabiliriz. Eylemek ve yapmak, birlikte üretme iradesine sahip 
olmaktır.
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Milliyetçilikler ve ırkçılıklar yıkıcı bir şekilde yükseliyor. İslam toplum la- 
rı bünyesinde "azın lık" olarak tanımlanan kesimler her zaman emperya
list devletler tarafından tahrik ediliyor, sahipleniliyor ve destekleniyor. 
Bugün de, emperyalist amaçlarla Kürt Sorunu, Ermeni Sorunu gibi sorun
lar uluslararası bir sorun haline getiriliyor.

larımızı, düşüncelerim izi, k im li
ğim izi eyleyerek somutlaştıra- 
b iliriz. Eylemek ve yapmak, b ir
likte  üretm e iradesine sahip ol
maktır. Ortak bir eylem ufku, 
ortak bir dayanışma zemininde, 
ortak bilinci yükselterek, temsil 
ederek açılabilir. Aşağılık duy
gusuna maruz kalan birey ve 
toplum ların onurlu bir te rc ih  
yapabilmeleri mümkün olamaz. 
Statükocu kü ltürün/a lg ıların  sı
nırları içeris inde kalarak, bu 
kültürün ö lçü tle rin i kabul ede
rek, yeni başlangıçlar yapıla
maz.

Sorumlu insan, cesaret/şe
caat/d iraye t sahibi insan, yeni 
ç e rç e v e le r /y a  pı la r / y o r u m 
la r/u y g u  lama la r /g e rç e k lik le r  
gerçekleştire rek varlığını ka
nıtlar. Tekrar eden, ta k lit eden 
b ireyler ve toplum lar yoksulla
şır, yoksullaştırır. Farklılıkları
mızı gereği gibi temsil ve ifade 
edem ediğim iz, yaşatam adığı- 
mız bir yerde özgür olamayız. 
Farklılıklarımızı baskılayan, dış
layan, aşağılayan şeyin adı ide
olojik faşizm dir. İdeolojik fa 
şizm bizlere bir eşya muamele
sini uygun görüyor. İdeolojik 
faşizm, insani alandan, ahlaki 
alandan, hukuki alandan bağım
sız olarak hareket etmek anla
mına geliyor.

Top lum larım ız hem yere l 
anlamda, hem de küresel an
lamda, ideolojik faşizmin, ide
olojik h isterin in  neden olduğu 
çok derin çok ağır ıstıraplar çe
kiyor. Toplumlarımızın sosyal 
dokuları imha ediliyor. İslam ile 
ilg ili olarak, müslümanlarla ilg i
li olarak ideolo jik/ırkçı kurgu
lar, aşağılayıcı polemikler, ya f
ta lar, ü re tiliyo r. İslam toplum- 
larına vaziyet eden siyasal ya
pıların işlevsizliğ i ve e tk isiz liğ i

sebebiyle, insanımız, emperya
lizm in siyasal çılg ın lık larına 
maruz kalıyor, zulüm ler büyü
yor ve b irik iyor. B ilinçli olma
yan bireyler ve toplum lar, ü re t
ken olmayan bireyler ve top
lum lar, o lay ların  arkasından 
gitmek durumunda kalıyor. Mil
liye tç ilik le r ve ırkçılıklar yıkıcı 
b ir şekilde yükse liyor. İslam 
toplum ları bünyesinde “ azın
lık" olarak tanımlanan kesimler 
her zaman emperyalist devlet
ler tarafından tahrik  ediliyor, 
sahipleniliyor ve destekleniyor. 
Bugün de, em peryalist amaç
larla Kürt Sorunu, Ermeni So
runu gibi sorunlar uluslararası 
b ir sorun haline g e tir iliy o r. 
Devlet m illiye tç ilik le rin in , farklı 
etnik unsurların, farklı kültürel 
unsurların kü ltürel haklarını, si
yasal haklarını kabul etmemesi, 
etnik ve kültürel tek lik 'i dayat
ması, her ülkede "azın lık" soru
nu gibi bir sorunun ortaya çık
masına neden oluyor. İnsanlık 
İçin, hukuksuzluktan daha kötü 
b ir insanlık durumu olamaz. 
İdeolojik te k tip ç illk , ideolo jik 
buyurganlık, top lum la rım ız ın  
kendi yapılarını, hayat ta rz la rı
nı d ikkate a lm ıyor. İdeolojik 
te k tip ç ilik  nedeniyle , T ü rk i
ye'de olduğu gibi, siyaset dışı 
unsurlar siyaseti yönetiyor, si
yasal kadrolar, e litle rin  iradesi
ni aşmayı başaramıyor. E litle
rin idadesini aşabilmek için si
yasal kadroların dönüştürücü 
bir birikime, dirence, ahlaka ve

aşka sahip olmaları gerekiyor. 
Kurum sallaşm ış s istem in b ir 
parçası haline gelen bir z ihn i
yetle, toplumsal dönüşüm ger
çekleştirilemez.

Statükonun sınırları iç e r i
sinde kalarak siyaset, düşünce, 
kü ltür üretmeye çalışmak, a lgı
sal bir kötürüm lüğü kabul e t
mek dem ektir. Koşullar ta ra fın 
dan güdümlenen, güdümlenme- 
yi kabul eden bireyler, cem aat
ler yada toplum lar erdemli o la
mazlar. Koşulları öne sürerek, 
nihai terc ih  yapmayan karak
te rle r, k iş ilik ler için "döneklik" 
sıradan bir iş tir. Sürü'nün bir 
parçası olmak her zaman çok 
kolaydır, hiç bir bedel ödemeyi 
gerektirm ez. Bağımsızlığı, onu
ru seçmek riskli bir alanı seç
m ektir.

İradi eylem, isteyerek, fa r
kında ve bilincinde olduğumuz 
eylemdir; sürüklendiğim iz, ko
ş u lla n d ırd ığ ım ız , kalabalığa 
karışarak yaptığımız eylem ler 
değil.

Ahlaki yetk in lik ve derinlik, 
koşulların dayatmalarına karşı 
koymakla kazanılabilir.

B ireyler ve toplum lar, İyi ile 
kötü, arasında bir ayrım yapma 
yeteneklerin i y itird ik le ri ta k d ir
de her şeylerini y itir ir le r. Günü
müz top lum larında b ireyc i 
anarşizm yayılıyor. Bu durum 
anlık ilişkiler, anlık duyarlıklar 
ve anlık bağlılıklarla sınırlı b ir 
hayat anlayışını doğuruyor, o
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Gündem

İBADETLER KAMUSALDIR

Abdullah Yıldız

28 Şubatçı reflekslerin yeniden 
nüksetmesiye dini "kamusal 
alan''dan tamamen dışlamaya 
yönelik hevesler de su yüzüne 
çıktı. Bu cümleden olarak, "iba
detlerin kamusal çıkarlar açısın
dan sınırlandırılabileceği" söyle
mi, devletin en tepesinden dillen- 
dirilirken, TMK Tasarısı ile de bu 
yasakların yasal kılıfları hazırlan
dı.

Batılılaşma sürecine girile li 
beri, halkının dini değerlerini bir 
'sorun' ve 'gerilik nedeni' olarak 
gören elitlerim iz, tepeden inme 
dayatmalarla Din'in sosyal ha
yattaki varlık alanlarını daralta 
daralta, handiyse onu büsbütün 
hayatın dışına itmeyi kendilerine 
misyon edinmişlerdir. Bu yüzden, 
Batıdan ithal e ttik le ri lâikliği, 
'din-ibadet özgürlüğü' veya ‘dev
letin d in/ler karşısında nötrlüğü" 
olarak değil, dini hayatı zaptu
rapt altına alma, denetleme ve 
zecri yasaklamalarla olabildiğin
ce sınırlama olarak algılamışlar 
ve uygulamışlardır. Yenilerde 
ise, yine Batı'da üretilen "kamu
sal alan" kavramının kapsamını 
devletin müdahalesine alabildiği

ne açık olacak şekilde genişlete
rek; İslâm'ın, inanç, ibadet ve 
muamelat ilkelerinin hayat da
marlarını koparmak istemekte
dirler.

B ilinm elidir ki; İslâm'ın 
"âm entü” sü de, ibadete veya 
günlük hayata taalluk eden düs
turları da kesinlikle kamusal ha
yatı dizayn etmeye yöneliktir. Al
lah'a iman ilkesinden tutun, Ahi- 
ret'e yani Hesap Günü'ne ve Cen- 
net-Cehennem’e, meleklere, ki
taplara, peygamberlere... iman il
kesine kadar tüm İslâm akaidi 
doğrudan insan ve toplum haya
tını şekillendirdiği gibi, namaz, 
oruç, hac, zekat, infak, sadaka, 
kurban vb. gibi ibadet kuralları 
da, helal ve haram sınırları da in
san/toplum hayatını tepeden tır 
nağa düzene koyar.

"Din"i birey vicdanına hap
setmek, dinî inanç ve düşüncele
rin özgürce dillendirilmesini dahi 
yasaklamak eğiliminde olan ege
men laikçi zihniyet, aslında pey
gamberler tarih inde izlerine 
rastladığımız kör taassupla bire
bir örtüşür. Biz bu taassubun, 'k i
şi ile tanrı arasında bir ilişki' dü

zeyine indirgenmek ve böyle ka
bul ettirilmek istenen Namaz iba
deti üzerinden Tevhid inancını 
nasıl yasaklama/engelleme ça
basına girdiğini örnekleyeceğiz.

"Baksana Şu, Namaz Kılan Bir 
Kulu Yasaklayan Kimseye!"

Bu ilahi hitap Kur’ân'ın Alak sû
resinde (9-10.âyetler) yer alır. 
Alimler, bu iki âyetin, Hz.Pey- 
gamber’e inen ilk vahiy olan Alak 
sûresinin 1-5.âyetlerinden en az 
bir yıl sonra nazil olduğu kana- 
atindedirler. Müfessirlerin çoğu, 
bu hitapta Hz. Peygamber'in ve 
ashabının Kâbe önünde namaz 
kılmalarına inatla mani olmaya 
çalışan Ebû Cehil'in kastedildiğini 
söylemişlerdir.

Üstad Muhammed Esed, 
Kur'an Mesajinda bu ifadenin 
"müminleri ibadetten fiilen en
gelleme teşebbüsüne işaret etti
ğini" ve müfessirlerin çoğunluğu
nun kanaatine göre “kamuya 
açık şekilde namaz kılmayı kas
tediyor göründüğünü" vurgular.

Kuşkusuz, bu engelleme g iri
şimi, inkârcı ve müstağni bir zi
hin yapısının ürünüdür:

“Gerçek şu ki insan, ne za
man kendini yeterli/müstağnî 
görse fütursuzca azar/tuğyan 
eder; oysa, herkes eninde sonun
da Rabbine dönecektir.”(96/6-8) 

Elbette, "dönüş (er-ruc ‘â) 
Rabbinedir". Herkes mutlaka he
sap için Allah’ın huzuruna getiri
lecektir ve var olan her şey asıl 
kaynağı olan Allah'a dönecektir. 
Ama bu gerçeği bilmeyen ya da 
görmezden gelen insanlar, kendi 
kendine yeterli olduğu ve dolayı
sıyla "kendi kaderinin efendisi" 
olduğu düşüncesiyle küstahlaşır 
ve "Rabbim A llah 'tır" diyen mü-
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mirilerin ibadet hayatına müda
hale eder, yasaklamaya kalkı
şırlar.

"Baksana şu, namaz kılan bir 
kulu yasaklayan kimseye!"

"Hiç düşündün mü o doğru 
yolda mıdır, ya da Allah'a karşı 
sorumluluk bilinciyle yüklü mü?"

“Hiç düşündün mü onun haki
kati yalanla[ma]yabileceğlni ve 
sırtını [ona] dön[mey]ebileceğl- 
ni?"

"O bilmez mi ki Allah [her şe
yi] görür?”

“Hayır, eğer vazgeçmezse, 
onu alnından tutup sürükleyece
ğiz; o yalancı, isyankâr alnından! 
Bırak, kendi aklının [asılsız, düz
mece] tavsiyelerini [yardımına] 
çağırsın, [o zaman] Biz de sema
vî azap güçlerini çağırırız!

“Hayır, ona kulak verme, ama 
[Allah'ın huzurunda] yere kapan 
ve [O’na] yakınlaş!"{96/9-]9)

Üstad Muhammed Esed'in bu 
âyetlerle ilgili yaptığı yorum ger
çekten çok önemlidir: "Yukarıda
ki pasajın muhtevası, aslında her
hangi bir tarihsel olayın veya du
rumun çok ötesine uzanmakta
dır; çünkü her dönemde görülen, 
dinin ("namaz" kavramında sem
bolize edilen) sosyal hayatı şekil
lendirme fonksiyonuna karşı koy
ma teşebbüslerinin tümü için ge- 
çerlidir -bu teşebbüsler, ya dinin 
bireylerin “özel meselesi" olduğu 
ve bu nedenle sosyal hayata "nü- 
fûz etmesine" izin verilemeyece
ği görüşü, yahut, alternatif ola
rak, 'insanın hiçbir metafizik reh
berliğe muhtaç olmadığı’ iddiası 
şeklinde gerçekleşmektedir."

Hz. Peygamber(s.) ve ashabı
nın, İslâm davetinin daha ilk yılla
rında, evlerinin bir köşesinde de
ğil de kamuya açık bir yer olan, 
hatta kamusal hayatın merkezi 
konumunda olan Kabe'de namaz 
l'.ılmaları anlamlıdır: Kâbe her ne 
kadar işgal altında olsa da, içine 
putlar doldurulmuş olsa da;

Hz.Peygamber(s.)'in sosyal ha
yata müdahale girişimi, "Allah'ın 
evi" olan Kabe'de namaz kılmak 
biçiminde gerçekleşiyor. Zihinle
ri ve Allah’ın evini işgal eden put
lara ve onlar adına şekillenen ca
hili hayat tarzına karşı mücadele 
namaz kıyâmı ile başlıyor; Tevhîd 
akidesi namaz ile ikâme ediliyor.

Demek ki; ikâme-i salat (na
mazı dosdoğru kılarak din binası
nı inşa etmek) vahyin hayata mü
dahalesi anlamını taşırken, na
mazı engelleme girişimi de İs
lâm'ın sosyal hayatı şekillendir
mesine izin vermeme çabası ola
rak karşımıza çıkmaktadır. 
Hz.Ebû Bekir'in evinin bahçesine 
bir mescid inşa ederek kıldığı na
mazı ve namazda okuduğu 
Kur'ân’ı kamusal alana bir müda
hale olarak algılayıp, 'sen bizim 
çoluk-çocuğumuzu yoldan çıkarı
yorsun’ diyerek engellemeye ça
lışan zihin yapısı bunun bir başka 
göstergesidir.

Doğrusu namaz, Tevhidî ha
yat tarzının omurgası mesabe
sindedir: "Namaz, İbadetin
özüdür/ iliğidir" (Tirmizi, Duâ,

3371). Bu hayat tarzının inşası 
da, çöküşü de namazla başlar.

Medyen ve Eyke halkının in
kâra tepkisinin doğrudan doğru
ya Hz.Şuayb’ın namazını hedef 
alması da bu hakikate mebnidir.

Namazın Kamusal Alana 
Müdahalesi ve Şuayb(a.s)'ın 

Namazı

Atalarından devraldıkları Putpe
restlik inancının şekillendirdiği, 
zulüm, haksızlık, vurgun, soygun, 
talan temeline dayalı bir hayat 
tarzına sahip olan Medyen-Eyke 
halkının Hz.Şuayb'a ilk sert tep
kisi şu olmuştu:

“Atalarımızın taptıklarını ter- 
ketmemizi veya mallarımızda di
lediğimizi yapmamamızı sana na
mazın mı emrediyor?"WlQl) 

Kur'ân'ın beyanına göre; Şu- 
ayb(a.s) öncelikle kavmini, ilâh 
olarak yalnız Allah’ı tanıyıp O’na 
kulluk etmeye yani hayatlarının 
merkezine Allah'ı yerleştirmeye 
çağırır; sonra da yaygın olarak iş
ledikleri günahların en başında 
gelen ekonomik ve ticari haksız-

HAZİRAN '06 ÜMRAN 7



Iıklara, vurgun ve soygun düzen
lerine son vermelerini tavsiye 
eder; aksi halde dünyada ve ahi- 
rette büyük bir felaketin kendile
rini beklediği uyarısında bulunur: 

"Medyen'e de kardeşleri Şu- 
ayb't (gönderdik): ‘Ey kavmim!' 
dedi; ‘Allah'a kulluk edin! Sizin 
O'ndan başka ilahımız yok. Ölçü
yü ve tartıyı eksik yapmayın; zira 
ben sizi bolluk içinde görüyorum  
ve ben sizin için kuşatıcı b ir gü
nün azabından korkuyorum. Ey 
kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adalet
le tam yapın! insanların eşyasını 
eksik vermeyin ve yeryüzünde 
fesat çıkararak fenalık etmeyin! 
Eğer inanan insanlar iseniz, A l
lah'ın (helalinden) bıraktığı (kâr), 
sizin için daha hayırlıdır. (Ama) 
Ben sizin üzerinize bekçi deği
lim '." (11/84-86)

İşte, Medyen ve Eyke halkının 
tepkisi bu samimi çağrıyadır:

"Ey Şuayb, dediler; senin na
mazın mı sana, babalarımızın 
taptığı şeylerden yahut malları
mız üzerinde dilediğim izi yap
maktan vazgeçmemizi emredi
yor? Sen ki, yumuşak huylu, akıl
lı (bir insansın)." (11/87)

Demek ki, Şuayb aleyhisselâ- 
mın namazı, onu sosyo-ekonomik 
hayata müdahale etmeye ve sö
mürü düzenine başkaldırmaya 
sevkeden bir namazdı. Zaten na
maz, bireysel bir arınma ve kul
luk eyleminden ibaret değildir; 
namazı cemaat halinde saf saf, 
omuz omuza kılan müslümanlar 
kendi aralarında kardeşlik ve da
yanışma bilincini tazelerken, ha
yatın akışına hep birlikte müda
hale etmeyi de görev bilirler. 
Rabbimiz, "Muhakkak ki namaz, 
fahşâfahlâk dışı davranışlar) ve 
münker(meşrû olmayan işler)den 
nehyeder."(29 /45) buyurur. Na
mazı dosdoğru ve Şuayb gibi- kı
lan bir mümin, etliye-sütlüye ka
rışmayan, kimsenin tavuğuna kış 
demeyen, 'bana değmeyen yılan

bin yaşasın' diyen edilgen bir bi
rey değil; aksine haramlara, ah
laksızlığa, fuhşa, çirkin ve iğrenç 
işlere bulaşmayıp onları ortadan 
kaldırmaya çalışan, iyiliği emre
dip kötülükten alıkoyarak hayata 
olumlu anlamda müdahale eden 
bir k iş ilik tir. Hz.Şuayb devam 
eder:

"Ey kavmim, dedi;(...)Ben size 
menettiğim şeyleri (kendim ya
parak) size aykırı davranmak is
temiyorum. Sadece gücümün 
yettiğ i kadar (sizi) düzeltmek is
tiyorum. Başarım, ancak AllahCın 
yardımı) iledir. Yalnız O'na da
yandım ve yalnız O'na yönelirim. 
Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz, 
sakın sizi Nuh kavminin, yahut 
Hûd kavminin veyahut Salih kav
minin başlarına gelenler gibi bir 
felakete uğratmasın! Lüt kavmi, 
sizden uzak değildir. R a bb'in iz
den mağfiret dileyin! Sonra O'na 
tevbe edin! Doğrusu, Rabb'in çok 
esirgeyen, çok sevendir. Dediler 
ki: Ey Şuayb, senin söylediklerin
den çoğunu anlamıyoruz ve seni 
içimizde zayıf görüyoruz. Cema
atin (raht'ın) olmasaydı, seni 
mutlaka taşlardık. Senin bize 
karşı h içb ir üstünlüğün yok- 
fur. "(11/88-91)

Acaba Şuayb(a.s)'ın kavmi, 
neden onun namazını boy hedefi 
haline getirm işti?

Çünkü namaz, hem onu, hem 
"raht"\r\\ (onunla beraber iman 
edip namaz kılan cemaatini), 
hem de toplumunu fahşâ ve mün- 
kerden nehyeden bir namazdı.

Çünkü namaz hayattı, bir ha
yat tarzı idi; hayata müdahale 
eden, ona yön veren, onu bütü
nüyle vahye göre şekillendiren 
olmazsa olmaz bir ibadetti.

Çünkü dosdoğru ve devamlı 
kılınan namaz, müminleri pasif 
nesneler olmaktan çıkarmakta 
ve onları aktif özneler haline ge
tirmekte idi.

Medyen ve Eykeliler Hz.Şu-

ayb'ın tebliğini, hayat tarzındaki 
değişiklikleri ve kendi hayatları
na müdahale gayretini doğrudan 
namazla ilişkilendirmişlerdi. On
lar, kendilerini “ atalar dini"nden 
ve sömürü sisteminden vazgeç
meye çağıran Şuayb'ın hayatın
da, belirgin bir değişiklik görmüş
lerdi: cemaati ile birlikte huşû 
içinde omuz omuza kıldığı na
maz... Şu halde; onu, kavmine 
karşı böyle davranmaya iten, ha
yatlarına karışmaya yönelten 
şey işte bu namazdı. Onun için 
"senin namazın mı?..." dediler.

İmdi, günümüzdeki müminle
rin namaz merkezli ibadet hayat
larını engelleme/yasaklama ça
baları, bu kadîm inkarcı refleksle 
birebir örtüşmektedir. Günümüz 
müslümanlarının pek çok nakısa- 
ları bulunmasına rağmen, yaşa
maya ve yaşatmaya çalıştıkları 
İslâmî ibadet biçimleri, bilkuvve 
sosyal hayatı tamamen şekillen
dirme işlevine sahiptirler. Ve 
mutlak gerçekliğe inatla sırt çe
virmekle kalmayıp insanları "Al
lah'ın yolundan alıkoymak" için 
(4/61; 7 /45 ; 8 /36 ; 9 /34 ; 11/19; 
22 /25  vd...) cihad eden inkarcı 
zihniyet tarihin her döneminde 
var olmuştur ve bu cahiliye ça
ğında da varlığını sürdürmekte
dir. Kuşku yok ki, onlar hem bu 
dünyada hem de öbür dünyada 
hüsrana uğrayacaklar ve amaçla
rına ulaşamayacaklardır.

Müminlere düşen ise, inkarcı
ların lakırdılarına aldırmayıp 
Rabb'e kulluk görevlerine devam 
etmek; bir tevhid eylemi olan na
mazı dosdoğru ve düzenli kılmak, 
kıyam, rükû ve secde ile Allah'a 
yakınlaşma cehdlerini sürdür
mek, yaşanan hayatı namazla şe
killendirme mücadelelerini ara
lıksız sürdürmek ve namazı yeni 
nesillere de sevdirip yaygınlaş
tırmak için topyekün "namaz se
ferberliğine girmektir. □
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Gündem

HAMAS, KUŞATMA 
VE OYUN ÜSTÜNE OYUN

İsmail Yaşa

F ilistin parlamento seçimle
rinde liderlerinin bile bekle
mediği büyük bir başarıya 

imza atarak sandıktan çıkan Ha- 
mas'a iktidarı ateşten gömlek ha
line getirecek ve demokrasi oyu
nuna dahil olduğuna pişman ede
cek bir oyunun hazırlandığı seçim 
sonuçlarının açıklanmasının he
men ardından gelen bir takım 
açıklamalardan belliydi. Oyun; Fi
listin halkının desteğine sahip ol
masına rağmen Hamas hükümeti
ni içeride ve dışarıda elini kolunu 
bağlayıp çalışamaz kılma ve Filis
tin halkını adete Hamas'a oy ver
diğine pişman etme temeli üzeri
ne kurulmuştu.

İlk adımda, seçimden yenilgiy
le çıkmış el-Fetih üyelerinden olu
şan Filistin Parlamentosu, Filistin 
Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a 
geniş yetkiler verdi. Özellikle gü
venlik güçlerinin idaresi gibi has
sas konular hükümetin elinden 
alındı. Bu, hükümeti by-pass etme 
planının ilk adımıydı.

Hamas Hükümeti, kurulur ku
rulmaz sıkı bir kuşatma altına alın
dı. Gerçekte kuşatılan Hamas de
ğil, Filistin halkının özgür iradesi 
ve Filistin davasıydı. O günden bu
güne Hamas Hükümeti’nin çalış
ma alanını gün be gün daraltan bu 
kuşatmanın üç halkası var: Birinci 
halka İsrail, Amerika ve Avrupa ül
kelerinden, ikinci halka Arap ülke
lerinden ve üçüncü halka da Filis
tin içindeki işbirlikçilerden oluşu
yor. Her bir halkayı oluşturan gru
bun Hamas'ı başarısız kılmak için 
kendine has sebepleri var.

İsrail, Hamas’ın seçim başarı
sını ve hükümet kurmasını bahane 
ederek geçiş vergilerinden Filis
tinlilerin aldıkları payı vermeyece
ğini ve tek taraflı olarak İsrail’in 
kalıcı sınırlarını çizeceğini ilan et

ti. Amerika ve Avrupa ülkeleriyse 
Hamas'ı direnişten vazgeçmeye, 
İsrail’i tanımaya çağırdı. Amerika 
daha da ileri giderek Hamas Hükü- 
meti'ne ve Filistin'e yardım eden
lerin teröre destek vermekle suç
lanacağını açıkladı ve İslam ülke
lerinden Filistin için toplanan yar
dımların yerine ulaşmaması için 
bankalar üzerinde baskı kurdu. Bu 
nedenle, örneğin Arap Birliği'nin 
Filistin'e yardım için açtığı hesap
ta toplanan paralar Filistin'e 
transfer edilemiyor. Hamas söz
cülerinden Sami Ebu Zuhri’nin, 
yardım paralarını kemerine sakla
yıp Filistin'e sokmaya çalışması 
sorunun hangi boyuta ulaştığının 
en büyük göstergesi: Halkının bü
yük desteğiyle seçilmiş bir hükü
met, bu hükümeti işbaşına getirdi
ği için açlıkla cezalandırılan bir 
halk ve milyarlık İslam Dünya
sından bu halka yapılan fakat 
Amerika'nın gazabına uğrama 
korkusuyla bir türlü ulaştırılama
yan yardımlar...

Filistin'in etrafındaki kuşatma
nın ikinci halkasında, başta Ürdün 
ve Mısır olmak üzere Arap ülkeleri 
var. Özellikle Ürdün ve Mısır, Müs
lüman Kardeşler çizgisindeki Ha- 
mas'ın Filistin'de elde ettiği başa
rıdan büyük kaygı duydu. Bu başa

rının kendi ülkelerindeki İslamcıları 
ateşleyeceğinden ve Hamas dep
reminin bir benzerinin kendi ülke
lerinde yaşanacağından korktular. 
Ortadoğu'nun kokuşmuş fasit yö
netimleri, Filistin'de kendileri gibi 
bir hükümet görmek istiyorlar. Yö
netim koltuğuna yapışmış, boğazı
na kadar yolsuzluğa batmış, koltu
ğunu kaybetmemek için her türlü 
pazarlığa açık, seçimlerde istediği 
sonucu elde edebilmek için binblr 
türlü hileye başvurmaktan çekin
meyen ve en önemlisi ABD ve İsra
il'le barışık bir hükümet... Hamas 
Hükümeti bu tanıma uymuyor. On
ların istediği ve rahatça anlaşabil
dikleri lider Mahmud Abbas... Bu 
nedenle Ürdün, Filistin Dışişleri 
Bakanı Mahmud ez-Zehhar'ın Am
man ziyareti arefesinde Hamas 
mensuplarının Ürdün toprakların
da silah depoladığı ve Ürdün top
raklarında terör eylemlerinde bu
lunacakları yalanını uydurdu. Bu 
yalana Ürdün'de bile aklı başında 
hiç kimse inanmadı elbette. Fakat 
Amman yönetimi bu iddianın ardı
na sığınarak ez-Zehhar'ın ziyareti
ni iptal etti. Mısır ise Ürdün gibi 
doğrudan Hamas’ı suçlamasa da, 
Deheb saldırılarını düzenleyenlerin 
Gazze’de eğitildiğini açıklayarak 
imâda bulundu.
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Kuşatmanın üçüncü ve en iç 
halkasındaysa Filistin içindeki İsrail 
işbirlikçileri ve kendilerini Filistin'in 
hakimi kabul eden ve seçimi kay
betmeyi hazmedemeyen el-Fetih'in 
bir takım yöneticileri var. Adeta 
kral hayatı süren bu insanlar, yeni 
hükümete hareket alanı bırakma
mak için ellerinden geleni yapmaya 
hazırlar. Bu grubun başını ise Mu- 
hammed Dahlan, Cibril er-Recub gi
bi isimler çekiyor ve her ikisiyle ilgi
li de çok ciddi suçlamalar var.

Örneğin; 1961'de Han Yunus'ta 
fakir bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelen Dahlan, Ortado
ğu'daki beş yıldızlı otellerin en 
lükslerinden biri sayılan Gazze sa
hilindeki el-Waha Oteli'nin sahibi... 
1997 yılında İsrail'in geçiş vergile
rinden Filistin Yönetimi'ne ödediği 
%40'lık oranın (aylık yaklaşık 250 
bin dolar) Dahlan'ın özel hesabına 
yatırıldığı ortaya çıktı. Bush'un, 
Siyonistlerin ve Batı'nın gözdesi 
genç Dahlan, kısa sürede elde e tti
ği bu servetle kendine bağlı bir si
lahlı güç oluşturdu. Gazze'de son 
günlerde meydana gelen bir takım 
faili meçhul suikastların ardında 
bunların olduğu söyleniyor. Dah
lan hakkındaki korkunç iddialar, 
"Muhammed Dahlan: ‘Truva
Atı'nın Hayat Hikayesi-Kenar Ma
halleden Bakanlığa" isimli kitapta

uzun uzun anlatılır.
The Sunday Times gazetesi, 19 

Şubat 2006 tarihli sayısında, Ha
mas Hükümeti'nin başarısını en
gellemek için ABD'de İsraillilerle 
Filistinliler arasında gizli bir top
lantı yapıldığını yazdı. Hous- 
ton'daki "James A Baker III Insti- 
tute for Public Policy"de Ameri
ka’nın Suriye ve İsrail eski büyü
kelçisi Edward Djerejian başkanlı
ğında gerçekleşen ve iki gün süren 
toplantıda el-Fetih heyetine baş
kanlık eden kişi tanıdık bir isim: Fi
listin devlet başkanı ulusal güven
lik danışmanı Cibril er-Recub...

Mahmud Abbas’ın da bilgisi 
dahilinde yapılan bu toplantıda, Fi
listinlilere yapılan yardımların Ha
mas Hükümeti by-pass edilerek 
doğrudan el-Fetih'e aktarılması 
dahil bir çok konu tartışılır. Cibril 
er-Recub, toplantıya katılanlara 
Hamas'ın seçimleri kazanmasının 
bir hata olduğunu, bu hatanın dü
zeltileceğini ve gelecekte bir daha 
yaşanmayacağını söyler.

Filistin Yönetimi Başkanı Mah
mud Abbas ise bir yandan hükü
meti destekler görünürken diğer 
yandan kuyusunu kazıyor. Bahai 
olduğu söylenen Abbas'ın bu tav
rında dini inançlarının etkisi ne ka
dar bilinmez. Fakat şu bir gerçek 
ki; tribünlere, Filistin halkının de

mokratik seçimi olan bu yeni hü
kümetin başarılı olması için elin
den geleni yapacağını söylerken, 
hükümeti yetkisizleştirmek için de 
hergün yeni bir adım atıyor. Ab- 
bas'ın son manevrası, Filistin li 
gruplar arasındaki çatışmalara 
son vermek için toplanan Filistin 
Diyalog Kongresi'ne "Vesîkatu'l- 
Esrâ" (Esirler Belgesi) adıyla su
nulan anlaşma metnini dayatmak. 
Abbas, on gün içinde kabul edil
mezse belgeyi referanduma götü
receğini açıkladı. Oysa diyalog için 
kongreye sunulan daha başka bel
geler de var. İsrail cezaevlerinde- 
ki Filistinli esirler tarafından ha
zırlandığı söylenen belgeye Ha- 
mas’ın temelde itirazı yok. Fakat 
belge Hamas tarafından kabul 
edilmesi mümkün olmayan mad
deler de içeriyor. Örneğin, belge
de uluslararası meşruiyetin temel 
alınması gerektiği belirtiliyor ki 
bu, İsrail'i tanımak ve Amerikan 
politikalarını kabul etmek anlamı
na geliyor. Hamas Hükümeti'nin 
tepesinde tehdit unsuru olarak sü
rekli sallandırılan “ uluslararası 
meşruiyet" kavramının, uluslara
rası kamuoyunun eğilimi anlamına 
gelmediğini, bilakis Amerika'nın 
ve birkaç Avrupa ülkesinin eğilimi
ni yansıttığını ve bu eğilimin de İs
rail güdümünde olduğunu sadece 
Hamas mensupları değil, akıl ve 
vicdan sahibi herkes biliyor.

Bir yandan Hamas'ın başarısız 
olması için oyun üstüne oyun oy
nanırken, diğer yandan da Ha- 
mas’ın bu durumda silahlı direnişe 
ağırlık vermesinden korkuluyor. 
ABD'ye, Avrupa ülkelerine ve Fi
listin Yönetimi'ne bu doğrultuda 
ciddi uyarılar yapılıyor. Hamas 
karşıtı cephenin şimdiye kadarki 
tavrı bu uyarıları önemsemediğini 
gösteriyor. Tüm Filistinlileri aç bı
rakma veya bir iç savaş çıkarma 
pahasına da olsa Hamas'ı başarı
sız kılmak istiyorlar. Anlaşılan, 
tüm sonuçlarına da razılar. □
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GELECEĞİN GÜÇLÜ İTTİFAKI: D-8

Turan Kışlakçı

1 990'lara kadar iki kutuplu 
özelliğini koruyan uluslara
rası sistem, 1989’da Berlin 

Duvarının yıkılmasıyla başlayıp 
1991’de Sovyetler B irliğ i’nin da
ğılması ile tamamlanan sürecin 
sonunda başka bir görünüm ka
zandı. İdeolojik çatışma temeline 
dayalı ittifaklar ya çözüldü ya da 
farklı misyon yüklenilerek şimdi
lerde yeniden diriltilmeye çalışılı
yor. 21. yüzyılda ise, ideolojik it t i
fakların yerini ekonomik ve gü
venlikle ilgili çıkarlara dayanan 
işbirliği ve yine bu çerçevede 
oluşturulan bölgesel ittifaklar al
dı. Bu çerçevede özellikle Orta
doğu, Latin Amerika, Güney As
ya, Batı Avrupa ve Güney A fri
ka'da birçok yeni ittifakın temeli 
atıldı.

Soğuk savaş sonrası yeni 
konsept ekseninde ortaya çıkan 
en önemli ittifaklardan biri D-8 
oluşumudur. İlk adımı, Türki
ye'nin daveti üzerine İran, Pakis
tan, Bangladeş, Malezya, Endo
nezya, Mısır ve Nijerya'nın katılı
mı ile 22 Ekim 1996'da İstan
bul'da düzenlenen "Kalkınma İş
birliği Konferansında atılan D-8 
oluşumu, 15 Haziran 1997'de İs
tanbul'da yapılan Devlet veya 
Hükümet Başkanları zirvesiyle 
resmen kurulmuştu. Bu oluşu
mun fik ir babası eski Başbakan 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dır. 
D-8, bugüne kadar İstanbul, Dak
ka, Kahire ve Tahran olmak üze
re dört zirve, sekiz Bakanlar 
Konseyi, on dokuz Komisyon 
Toplantısı ve çok sayıda teknik 
düzeyde toplantı yaptı. Gelişme 
yolundaki 8 ülkenin oluşturduğu 
D-8, üye ülkeler arasında ekono

mik ve ticari işbirliğinin geliştiril
mesine yönelik bir oluşum olarak 
biliniyor. Örgütün amacı, kalkın
ma yolundaki ülkelerin dünya 
ekonomisi içindeki konumlarını 
iyileştirmek, ticari ilişkilerini çe
şitlendirmek ve ticaret alanında 
yeni imkanlar sağlamak olarak 

tanımlanıyor.
D-8 ülkelerinin nüfusunun 

2005 itibariyle 825 milyon kişi
ye ulaştığı belirtilirken, bunun 

dünya nüfusunun yüzde 13.5'unu 
oluşturduğu ifade ediliyor. Bu ül

kelerin 2005 yılı itibariyle ihra
catının 448  milyar dolara ulaştı
ğı belirtilirken, en fazla ihracatı 
yapan ülke 145.9 milyar dolarla 
Malezya oldu. Malezya’yı 84.1 
milyar dolarla Endonezya, 73.4 
milyar dolarla Türkiye izledi. D-8 
ülkelerinin aynı dönemdeki itha
latı ise 414.5 milyar dolara ula

şırken, en fazla ithalatı yapan ül
ke yine Malezya oldu. Bu ülkeyi 

116.5 milyar dolar ile Türkiye, 
62.3 milyar dolarla Endonezya 

takip etti.

D-8 Etkin Bir Aktör 
Konumuna Gelebilir

D-8 oluşumu, bu fikrin öncü lide
ri 54. Hükümetin Başbakanı Er- 
bakan olduğu için, sonraki hükü
metler tarafından bilerek ya da 
bilmeyerek önemsenmedi. Ancak 
dünya genelindeki gelişmelere 
bakıldığında böyle bir ittifakın ne 
kadar gerekli olduğunu herkes 
anladı. Recep Tayyip Erdoğan 
hükümetinin de ilk günler D-8’e 

gereken önemi vermediği göz
lemleniyordu. Fakat 12-13 Mayıs 
tarihleri arasında Endonezya'nın 

Bali Adası’nda yapılan D-8 zirve
sinde Başbakan Erdoğan’ın yap

tığı açıklama, hükümetin hâlâ bu 
oluşuma önem verdiğinin altını 

çiziyordu. Erdoğan D-8 zirvesin
deki açıklamasında, “ Eğer sağ
lam durulursa sekiz tane güçlü 
D-8 ülkesi, iyi bir aktör konumu
na gelebilir" dedi. Erdoğan D-8'de 
genel sekreterliğe geçiş olacağı
nı belirterek, şunları söyledi: "A r
tık icra komitesi değil genel sek-
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reterlik var. Şimdi daha güçlü bir 

ekip var. Dönerli bir sistem söz 

konusu. Genel sekreterliği, dö

nem başkanı olması sıfatıyla En
donezya yürütecek. Direktörlüğü 

İran, ekonomi görevini Türkiye al

mış olacak. Bundan sonraki dö

nem de aynı şekilde dönerli ola
cak."

Bir gazetecinin, "Küresel ak

tö r noktasında D-8 çok daha et
kin bir konuma gelebilir mi?" so

rusuna Erdoğan, "Eğer sağlam 

durulursa sekiz tane güçlü D-8 ül

kesi iyi bir aktör konumuna gele

bilir. Şu anda D-8 ülkelerinin milli 
geliri, yaklaşık 1 trilyon doları bu

luyor. İyi bir program, plan uygu

lamaya konulursa inanıyorum ki, 

iyi bir başarı yakalanır" yanıtını 
verdi.

Endonezya'daki D-8 Zirve- 

si'nde, ‘Gümrük Konularında Kar

şılıklı İdari Yardımlaşma Anlaş
ması' ve 'Tercihli Ticaret Düzen

lemeleri Anlaşmaları' devlet ve 

hükümet başkanlarının huzurun

da imzalandı. Anlaşmalara, Türki
ye adına Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen imza koyarken, Devlet 

Bakanı Ali Babacan da imza töre

ninde hazır bulundu. Sekreterya 

merkezi yine eskisi gibi İstanbul 

kalacak olan D-8'in gelecek zirve

si Malezya'da yapılacak. Umarız 

Müslüman ülke liderleri bu tü r i t 
tifakların önemi daha çok anlarlar 

da, bu tü r oluşumların temelleri

nin atıldığı ilk günkü heyecan çer

çevesinde sürdürür ve atıl bırak

mazlar. D-8 işbirliğ ine büyük 
önem veren Başbakan Erdoğan'ın 

da kaydettiği gibi, D-8 ülkeleri ge

niş doğal kaynaklar ve insan gü
cünün oluşturduğu zengin bir po

tansiyele sahip.

Taliban Afganistan'da Yeniden Güçleniyor

Afganistan, son günlerde Taliban yönetiminin 2001 yılı sonla
rında devrilmesinden bu yana en şiddetli, en kanlı çatışmalara 
sahne oluyor. Alınan bilgilere göre 16 Mayıs gününden bu ya
na ülkenin özellikle güney eyaletlerinde Taliban güçleri ile 
Amerika'nın başını çektiği işgal güçleri arasında meydana ge
len çatışmalarda en az 300 kişi ölmüş, yüzlerce insan 
yaralanmış, 3 bin civarında Afgan da çatışma bölgelerini terk 
ederek Kandahar’a sığınmış bulunuyor. ABD savaş uçakları, 
işgalin ilk günlerinde olduğu gibi yine sivillerin üzerine bomba 
yağdırmayı sürdürüyor. Mayıs ayının ortalarında ABD güçleri
nin bir Afgan köyüne düzenlediği ve bir medrese ile evlerin de

hedef olduğu hava saldırısında 8 0 ’den fazla sivil hayatını kay
betti.

Bazı kaynaklara göre, Irak'ta aynı dönemde yaşanan çatış
ma ve zayiat sayısını da geçen ve Taliban'ın artan güç ve ce
saretine işaret eden bu son kanlı gelişmeler bugüne kadar 
bunları hafife alan, bunları önemsiz göstermeye çalışan Afga
nistan'daki Amerikan komutanlığını da endişeye sevk etmiş 
durumda. Nitekim, komutanlığın sözcüsü Albay Tim Collins 24 
Mayıs'ta verdiği demeçte Taliban'ın Kandahar, Helmand ve 
Uruzgan eyaletlerinde güçlenip nüfuz kazandığını kabul e t
mek zorunda kalmış, "İşte bu yüzden biz de onların peşine 
düştük" şeklinde konuşmuştu. Bu çerçevede, Taliban güçleri 
eskiden yaptıkları gibi küçük gruplar halinde vur-kaç saldırıla
rı değil, artık 100-200 kişilik büyük gruplar halinde hedefleri
ne cepheden saldırı yapmaya başlamış bulunuyorlar ve bu 
yüzden de özellikle Afgan polisi ve ordu güçleri bugüne kadar 
görülmüş zayiat veriliyor. Kısacası, Taliban güçleri artık daha 
organize bir şekilde, büyük sayılarla, daha yoğun taktiklerle 
saldırıyor, sonuç alıyor, hatta zaman zaman bugüne kadar 
yapmadıkları şekilde muharebe hattı meydana getiriyorlar. 
Amerika ve İngiltere, Taliban saldırılarına karşı Afganistan'da
ki asker sayısını artırıyor. NATO'nun da ülkede kara harekatı
na hazırlandığı vurgulanıyor.
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Sudan'dan Somali'ye 
Afrika'da Çatışma Ekseni

Afrika'nın en geniş toprak parçasına sahip olan İs
lam ülkesi Sudan üzerinde uluslararası güçlerin oyun
ları devam ediyor. Güney Sudan sorunun ardından 
Darfur sorununu kaşıyan uluslararası güçler, sonunda 
ekonomik ambargo altındaki Sudan yönetimini Dar- 
fur'daki milis güçler ile anlaşmaya ikna ettiler. 7 Ma- 
yıs'ta Sudan hükümeti ve Darfur'daki en büyük 
gerilla örgütü Sudan Kurtuluş Ordusu (SLA) ara
sında barış anlaşması imzalandı. Sudan'da sonun
da barış yakalandı. Barış anlaşmasını, Sudan hüküme
ti adına, görüşmeleri sürdüren hükümet heyetinin 
başkanı Meczub El Halife ile SLA lideri Minni Arcua 
Minnawi imzaladı. Hükümet ve SLA, iktidarın paylaşı
mı ve güvenlik konusunda çekincileri olmasına rağ
men, Darfur'da çekilen acıların sona ermesi için anlaş
mayı imzaladıklarını belirttiler.

Bu arada, Mayıs içerisinde Somali'de de çatışma
lar yeniden alevlendi. Çatışmaların arka planına 
baktığımızda Sudan'da olduğu gibi yine uluslararası 
güçleri görüyoruz. Olaylarla ilgili haberlerde, çatışma
ların İslâmî Mahkemeler Birliği'ne bağlı İslamcı mil
islerle Terörle Mücadele İttifakı adlı gruba mensup 
milisler arasında vuku bulduğu dile getirildi. ‘İslamcı 
milisler' denilenlerin bağlı olduğu İslâmî Mahkemeler 
Birliği, Somali'de yönetimden bağımsız yargı faaliye
tinde bulunuyor. Genellikle muhtelif kabile yönetimle
rinin seçtiği kişiler tarafından şer'î hükümlere göre 
Somali şartlarında yargı faaliyeti yürütmeye çalışan 
organların kendi aralarındaki işbirliğinden oluşuyor. 
Bu organlarda görev yapanlar içinde farklı İslâmî olu
şumlara mensup olanlar var. Halktan isteyenler arala
rındaki ihtilafları çözmek için buralara başvuruyorlar. 
Ancak ABD bu faaliyetten rahatsız oluyor ve onu yü
rütenleri el-Kaide'ye yakın hatta onun Somali'deki 
temsilcileri olduğunu iddia ediyor. Örgütsel yapılan
malarını Terörle Mücadele İttifakı olarak adlandıran- 
lar ise ABD ile işbirliği içindeler. Bunların içinde muh
telif kabile başkanlarıyla siyasi gruplar var. ABD yö
netiminin bu ittifaka helikopter ve silah desteği verdi
ği Mayıs ayında basına yansımıştı.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattı ve 
“Büyük Orta Asya”

Azeri pe tro lünü dünya pazarlarıyla  bu luşturu lacak Ba
kü -T iflis -C eyhan  (BTC) petro l boru hattında, tankerle
re ‘ ilk  yüklem e' çalışmaları 27 M ayıs ’ta başladı. “ Bü
yük Orta Asya P ro jesi” nin b ir hattı o larak görü len 
BTC’nin Orta Asya’da yeni çatışm aları te k le y e b ile c e 
ği kaydediliyo r. BTC hattının resm i açılışı devlet lide r
le rin in  katılım ıy la  13 Tem m uz’da görkem li b ir açılış la  
yapılacak. ABD, törende en üst düzeyde tem sil ed ile 
cek. Başbakan Tayip Erdoğan, George Bush ’u b ile  da
vet etti. “Türk iye 'n in  şu ana kadar gördüğü en büyük 
açılış tö re n i” gerçekleştirilecek. Türk iye ’ye yılda 300 
m ilyon  do la rlık  ge lir sağlaması beklenen ve gün lük 
kapasitesi 1 m ilyon  varil o lan p ro jen in , 1.4 m ilya r do 
la rlık bö lüm ü Türk iye ’de o lm ak üzere, top lam  m aliye
t in in  3 m ilya r doları geçtiğ i kaydedild i. Öte yandan 
Hazar D eniz i’ndeki Şahdeniz yataklarından çıkartılan 
doğalgazı Türkiye üzerinden A vrupa ’ya ulaştıracak Ba- 
kü -T itlis -E rzu rum  Doğalgaz Boru Hattı’nm (BTE) Azer
baycan bö lüm üne gaz pom palanm aya başlandı. Bu 
sonbaharda devreye g irm esi beklenen BTE’nin d o ld u 
rulm ası iç in  ilk  aşamada Azeri yatağından çıkartılan 
doğalgazdan yararlanılacak.

Yeni Şafak gazetesi dış po litika  uzmanı İbrahim  
Karagül konuyla  ilg ili m akalesinde şunlara yer veriyor: 
“ (21. yüzyılın  Projesi) o larak tanım lanan BTC, şüphe
siz Türk iye ’nin enerji kavşağı o lm a hedefinde çok 
önem li b ir adım. Ama hem p ro jen in  kendisi hem de 
açılış tö ren ine yüklenen anlam , s im gese l BTC’nin ay
nı zamanda korkutucu b ir kam plaşm anın göstergesi 
o lduğu gerçeğ in i ortaya koyuyor. O rtadoğu’daki yan
gın Orta Asya’ya sıçram ak üzere. Hazar enerji kaynak
ları, İran krizi, Orta Asya’da ABD nüfuzuna yöne lik  re
aksiyon ve NATO’nun A fgan is tan ’dan petrol boru hattı 
iç in  savaşa sokulm ası iyi şeylerin  habercisi değil. 
Rusya’nın Ukrayna'ya ve rd iğ i gazı kestiğ i gün başla
yan g e rilim  zirvede. İran k riz iy le  de alev topuna dö 
nüşmek üzere. ABD’nin açılış tö ren ine ilg is i bu neden
le üst düzeyde olacak. Çünkü, 1990 ’lardan bu yana 
Hazar kaynakları için g e liş tird iğ i pro je lerden sadece 
BTC’yi uygu layab ild i. D iğer p ro je le r iç in  çok masraflı 
askeri operasyonlar yaptı ama hâlâ sonuç alamadı. 
Oysa rak ip leri ABD’yi bö lgeden silecek pro je le ri haya
ta geçirm eyi başardı. Bu nedenle BTC’ye Türkiye'den 
çok AB D ’nin ihtiyacı var. Gövde gösteris ine de T ü rk i
ye’nin değ il ABD ’nin ih tiyacı var!”
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MESLEKTEN ÇIKARILAN YARGI 
MENSUPLARI DA 

“DİSİPLİN CEZALARI SİCİL AFFI’ 
KAPSAMINA ALINMALIDIR

Sami Gören*

B ilindiği üzere; ülkemizde 
en çok tartışılan kurumla- 
rın/konuların başında 

yargı yer almaktadır. Yapılan ka
muoyu araştırmalarına göre; ma
alesef "yargıya güven % 3-5 dü
zeyindedir. Adaletin geç tecelli 
ettiği veya hiç tecelli etmediği; 
kanunların yalnızca sade vatan
daşlar için, köylü Mehmet efendi 
için geçerli olduğu; yargının ba
ğımsız olmadığı, yargıda ön-yar- 
gının ve çifte standardın egemen 
olduğu..." kanaati oldukça yay
gındır. "Bir toplumda halk adale
te inanmaz duruma gelmişse o 
rejim çürümüş demektir ve kısa 
zamanda çökmeye mahkumdur." 
Bu çürüme özellikle 12 Eylül 
1980'de başlamış olup, 28 Şubat 
süreci ve devamında had safhaya 
ulaşmıştır. 1982 Anayasası ile 
2461 sayılı Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu 
ve 2802 sayılı Hakimler ve Sav
cılar Kanunu ile; Hakim ve savcı
lar kapıkulu haline getirilm iş, 
yargıya adaleti sağlama değil 
çarpık sistemi koruma-kollama

görevi verilmiş, hukuka aykırı si
yasi kararlar verilmiş, savunma 
hakkı kısıtlanmış, yargı bağımsız
lığı ve hakimlik teminatı HSYK eli 
ile ihlal edilmiştir... Yargı bağım
sızlığı ve hakimlik teminatı bugü
nün sorunu değildir; bu ülkede 
yıllardan beri yargı bağımsızlığı 
ve hakimlik teminatı yoktur. Or
ganize suç örgütleriyle, çetelerle 
içli dışlı olan, şaibelere bulaşan, 
rüşvet alan, hatalı kararları ile 
adalete güveni sarsan-yargının iş 
yükünü artıran, adalet dağıtmak
tan aciz/hakim formasyonu ol
mayan yargı mensuplarına kimse 
dokunm azken/dokunam azken; 
bağımsız ve dürüst bir şekilde, 
kanun ve vicdanına göre görevini 
yapmaya çalışan, idealist hakim 
ve savcılar ise cezalandırılmıştır. 
Bunun son örneği Van Cumhuri
yet Savcısı Ferhat Sarıkaya'dır...

4555 sayılı Sicil Affı Kanunun 
çıktığı 1999'den bu güne kadar; 
100'e yakın hakim ve savcı HSYK 
kararı ile meslekten çıkarılmış, 
1000'e yakın hakim ve savcı sür
gün edilmiştir.

-Anayasanın 159/4. maddesi 
ile 2461 sayılı HSYK Kanununun 
12. maddesine göre; "Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu karar
ları yargı denetimine kapalıdır." 
(Ki kurul çalışmaları gizlidir 2461 
SK md. 16)

-1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 5/b maddesine göre; "kesin
leşmiş bir disiplin kararı gereğin
ce hakim veya memur olma vas
fını kaybedenler avukatlık mesle
ğine kabul edilmez." (Ki YAŞ ka
rarı ile ordudan ihraç edilen as
keri hakimler avukatlık yapabil
mekte, meslekten çıkarılan dok
to rla r, mühendisler serbestçe 
mesleklerini icra edebilmektedir
ler.)

-Başbakanlık tarafından 
TBMM'ye sevkedilen Memur ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkın- 
daki Kanun Tasarısına göre; 
"2802 sayılı Hakimler ve Savcı
lar Kanununun 68 ve 69. madde
leri uyarınca Hakimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu kararı ile hak
larında yer değiştirme ve mes
lekten çıkarma cezası verilenler 
kapsam dışı bırakılmışlardır."

Meslekten çıkarılan yargı 
mensuplarının; hak arama hürri
yeti, çalışma, sosyal güvenlik, 
sağlık gibi temel hakları ihlal edil
miştir.

HSYK kararlarının yargı de
netim ine kapalı olması hukuk 
devleti, 'idarenin eylem ve işlem
lerinin yargı denetimine bağlı ol
ması' ilkelerine, Kopenhag Kri
terlerine aykırıdır.

Bu yalnızca meslekten çıkarı
lan eski yargı mensuplarının so
runu değildir. Bu sorun tüm ha
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kim ve savcılar ile bağımsız yar
gıya inanan herkes için tehdittir, 
gözdağıdır.

Maruz kalınan haksızlıkların 
biraz olsun te lafi edilebilme
si/yeni haksızlıkların oluşmaması 
için, insan haklarına saygılı de
mokratik hukuk devleti ilkesinin 
gereği olarak;

1- Anayasanın 159/4. maddesi 
ile 2461 Sayılı Kanunda gerekli 
değişiklikler yapılarak; HSYK ye
niden yapılandırılmalı, HSYK ka
rarları yargı denetimine açılmalı
dır.

Zira; 2461 sayılı HSYK Kanu
nu, olağanüstü dönemde, MGK 
tarafından Anayasadan 1,5 yıl ön
ce yürürlüğe konuldu. 2461 sayı
lı HSYK Kanunu 14. 5.1981 tarih 
ve 17340 sayılı Resmi Gazete'de; 
2709 sayılı 1982 Anayasası ise 
9. 11. 1982 tarih ve 17863 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlandı.

2461 sayılı Kanun ve 1982 
Anayasasından önceki dönem; 
1961 Anayasanın 143, 144. mad
delerinde ve 45 sayılı Kanunda 
Yüksek Hakimler Kurulu düzen
lenmiş olup, Kurulda Adalet Ba
kanı ve Müsteşar yer almıyordu, 
kararlarına karşı yargı yolu açık
tır. 20. 9. 1971 tarih ve 1488 sa
yılı Kanunla 1961 Anayasanın 
143, 144. maddeleri değiştirilmiş 
yargı yolu kapatıldı. Ancak Ana
yasa Mahkemesi 27. 1977 tarih 
ve 27.1.1977 tarih ve 1976-43 E, 
1977-4 K. sayılı kararı ile "Kurul 
Kararlarına yargı yolunu kapatan 
Anayasa Hükmünü iptal etmiş” 
Kurul kararlarına karşı yargı yolu 
açıldı.

1982 Anayasasının 159. mad
desi ve 2461 sayılı Kanunla, Ada
let Bakanı HSYK Başkanı, Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı tabii üye ha
line getirilirken, Kurul kararları

na karşı yargı yolu kapatıldı.
Darbe dönemi ürünü olan 

Anayasanın 159. maddesi ile 
2461 ve 2802 sayılı kanunlarda 
gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

2- Devletin şahsiyetine karşı 
işlenen suçlarla yüz kızartıcı suç
lar hariç olmak üzere; haklarında 
meslekten çıkarma veya yer de
ğiştirm e cezası verilen yargı 
mensupları da Memur ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkındaki Ka
nun kapsamına alınmalı ve bu ka
nun bir an önce çıkarılmalıdır.

3-1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 5/b maddesinde değişiklik 
yapılarak; Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlarla yüz kızartı
cı suçlar hariç olmak üzere, ke
sinleşmiş disiplin cezası sonucu 
hakim veya memur olma hakkını 
kaybedenlere avukatlık yapma 
hakkı tanınmalıdır.

Bunlar içinde hemen hayata 
geçirilebilecek olanı Memur ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkın- 
daki Kanun tasarısında gerekli 
düzenlemelerin yapılıp bir an ön
ce çıkarılmasıdır;

Memur ve diğer kamu görev
lilerinin bazı disiplin cezalarının 
affı hakkındaki kanun tasarısının 
1. maddesinde değişiklik yapıla
rak; "devletin şahsiyetine karşı 
işlenen suçlarla, yüz kızartıcı 
suçlar hariç başkaca nedenlerle 
hsyk kararı ile hakkında yer de
ğiştirme veya meslekten çıkarma 
cezası verilen hakim ve savcılar 
af kanunu kapsamına alınmalı
dır."

30 Eylül 2004 tarihinde Tür
kiye Kamu Sen, Memur Sen ve 
KESK ile Hükümet arasında bir 
mutabakat imzalandı. Bu muta
bakata adı geçen konfederasyon
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ların Sayın Genel Başkanları ile 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin 
imza koydular. Bu mutabakata 
göre; "Devletin şahsiyetine karşı 
işlenen suçlarla, yüz kızartıcı 
suçlar hariç olmak üzere geniş 
kapsamlı bir Memur ve Diğer ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanu
nu çıkarılacaktır." Başbakanlık 
tarafından hazırlanan Memurlar 
ile Diğer Kamu Görevlilerinin Ba
zı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Tasarısı 10. 3. 2005 
tarihinde TBMM' ne havale edildi. 
21. 6. 2005 tarihinde (esas no: 1 /  
994) TBMM Adalet Komisyonun
dan geçen tasarı TBMM Genel 
Kuruluna havale edilmiş ise de 
rafa kaldırılmıştır.

Hükümet ile Sendikalar ara
sında imzalanan Mutabakat'ta çı
karılacak kanunun, “ geniş kap
samlı" olması ön görüldüğü hal
de; Tasarı ile pek çok kamu gö
revlisi kapsam dışı bırakılmıştır.

Kanun Tasarısının 1. maddesi
ne göre; "Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlarla basit veya 
nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref 
ve haysiyet kırıcı suçlar veya is
timal ve istihlâk kaçakçılığı dışın
da kalan kaçakçılık, resmî ihale 
ve alım satımlara fesat karıştır
ma, Devlet sırlarını açığa vurma 
suçları sebebiyle, görevleriyle 
sürekli olarak ilişik kesilmesi so
nucunu doğuran disiplin cezaları 
ile 2802 sayılı Hakimler ve Sav
cılar Kanununun 68.maddesinin 
ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentle
rine göre verilmiş yer değiştirme 
cezalan ve 69.maddesine göre 
verilmiş meslekten çıkarma ce
zaları ile emniyet hizmetleri sını
fına dâhil personel ile çarşı ve 
mahalle bekçileri hakkında veri
len meslekten çıkarma cezaları 
hariç olmak üzere; kanun, tüzük 
ve yönetmelikler gereğince me
murlar ve diğer kamu görevlileri 
ile bu görevlerde bulunmuş olan
lar hakkında 23/4/1999 tarih in
den 14/2/2005 tarihine kadar iş
lenmiş fiillerden dolayı verilmiş 
disiplin cezaları bütün sonuçları 
ile affedilmiştir. 23/4/1999 ta ri
hinden 14/2 /2005 tarihine kadar 
işlenen ve af kapsamına giren di
siplin cezalarının verilmesini ge
rektiren fiillerden dolayı, ilgililer 
hakkında disiplin soruşturma ve 
kovuşturması yapılmaz; devam 
etmekte olan disiplin soruşturma 
ve kovuşturmaları işlemden kal
dırılır; kesinleşmiş olan disiplin 
cezaları uygulanmaz. Disiplin ce
zaları affedilenlerin sicil dosyala
rındaki bu disiplin cezalarına dair 
kayıtlar, ilg ilile rin  müracaatı 
aranmaksızın hükümsüz kalır ve

dosyalarından çıkarılır. Disiplin 
cezalarının affı ilgililere geçmiş 
süreler için özlük hakları ve para
sal yönden herhangi bir talep 
hakkı vermez."

Bu tasarıyı hukuk mantığı, 
hukukun temel ilkeleri ve Anaya
sa ile bağdaştırabilmek mümkün 
değildir;

1- Hakim ve savcılar kamu gö
revlisi değil mi? Haklarında yer 
değiştirme veya meslekten çı
karma cezası verilen hakim \ıe 
savcıların kapsam dışı bırakılma
sı Anayasanın eşitlik ilkesine ay
kırıdır.

2- İhraca dayanak oluşturan 
temel cezalar (örneğin: 2 yer de
ğiştirme cezası veya iki derece 
yükselmesini durdurma cezası) 
affa uğrarken, sonuç cezanın (ih
raç) affa uğramaması hukuk 
mantığa ile bağdaşmamaktadır. 
Temel cezalar af kapsamında ise 
sonuç ceza (ihraç) af kapsamın
da olmalıdır.

Devletin şahsiyetine karşı iş
lenen suçlarla, yüz kızartıcı suç
lar hariç, diğer gerekçelerle hak
larında HSYK kararı ile meslek
ten çıkarma veya yer değiştirme 
cezası verilen hakim ve savcılar 
söz konusu kanunu kapsamına 
alınmalıdır. Bununla b irlik te  
avukatlık yapma haklarını da 
kazanabilmelidirler.

Türkiye Büyük Millet Mecli- 
si'ni ve Hükümet’i göreve, tüm 
sivil toplum örgütlerini ve kamu
oyunu da bu çağrımıza destek ol
maya davet ediyoruz...

Unutulmamalıdır ki; bu bir sa
mimiyet sınavıdır...

Bu samimiyet sınavında gere
ken ilgi ve desteğin esirgenme
yeceğine inanıyorum. n

*(Bir HSYKzede)
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Kapak

ŞEFFAF, BAĞIMSIZ VE 
MUKTEDİR BÎR TÜRKİYE İÇİN 

MİLLETİN İKTİDARI

YILDIRIM CANOĞLU

“Gerçek şu ki, onlar hileli düzenler kurdular. 
Oysa onların düzenleri, 

dağlan yerinden oynatacak da olsa, 
Allah katında onlara hazırlanmış 

bir düzen vardır. ” (İbrahim Suresi/46)

Giriş

Türkiye tarihinin son 200 yıllık süreci çalkantı
lar, kargaşa ve bunalımlarla yoğrulmuştur. Top
lum, kurak toprağın suya hasreti, susamış canlı
ların suyu özlem ve öfke ile arayışı gibi, gerçeği, 
doğruyu, güzeli ve huzuru aramıştır.

Yoğun maddi ve manevi baskılara muhatap 
olan bu millet, suyu sabırla ve inatla aramaktan 
vazgeçmemiştir. Eline geçen tüm fırsatları büyük 
bir basiret ve ferasetle kullanmıştır. Millet bu ba
sireti ve feraseti sayesinde vuku bulan tüm olay
ları en iyi şekilde değerlendirmiştir. Bu son olay
ları da en iyi bir şekilde değerlendireceğinden 
kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Olaylar Silsilesi

Danıştay cinayeti, zincirin sadece bir halkasıdır. 
Ne ilk nede son olacağa benzer. Ancak Türkiye 
üzerinde oynanan oyunda önemli bir sahnedir, 
önemli bir aşamadır. Olay, birden bire ortaya çık
mış da değildir. Perde arkasında sürüp giden bir 
mücadelenin, planlı bir ön hazırlık aşamasından 
sonra, sahnelenmesidir. Bir arka plan sözkonusu-

dur. Bu yüzden son bir yılda Türkiye’de vuku bu
lan olayları göz önüne almalıyız:

• Van lOO.Yıl Üniversitesi Rektörünün tu
tuklanması ile tırmanan Hülcümet-YÖK 
çekişmesi. Hükümetle ilgili olmamasına 
rağmen Başbakanın olaya gereksiz müda- 
hil olması. Baykal ve Cumhurbaşkanının 
YÖK’ün safında Hükümete cephe alması.

• Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 18 ay ol
masına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi
nin tartışmaya açılması.

• Güneydoğuda birden bire PKK terör ey
lemlerinin başlaması. Yeniden Cenazeler 
dönemine geri dönülmesi. Her geçen gün 
şiddet eylemlerinin yaygınlaşması.

• Şemdinli olayı ile patlak veren karanlık 
ilişki ağının sorgulanması ve Kara Kuv
vetleri Komutanı Büyükanıt’m iddiana
mede yer alması ile fay hatlarında hare
ketlenmenin başlaması.

• Sauna ve Bursa Soygun çetelerinin yaka
lanması.

• AKP binalarına, Ülkü Ocaklarına, Alperen 
ocaklarına ve Cumhuriyet gazetesine bom
ba atılması.
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• Büyük şehirlere değişik zamanlarda 
bomba atılması.

• Adî suçların büyük şehirlerde planlı 
bir şekilde artırılması. Kapkaç olayla
rının yaygınlaştırılması ve medya üze
rinden güvensizlik oluşturulması.

« Sezer’in Harp Akademilerindeki ko
nuşmasında “topyekün bir sav«,s”taıı 
bahsetmesi; “ibadetlerin kamusal 
alan için kısıtlanabileceğini” söyle
mesi.

• Demirel’in bu konuşmaya destek ver
mesi ve başörtülülerin Arabistan’da 
okumalarını teklif etmesi. 
Kur’ân’ııı 230 ayetinin kaldırıldığı
nı ifade etmesi. Başörtüsünü ve 
230 ayeti gericilik olarak niteleme
si.

• Danıştay’ın, memurların sokakta ba
şörtüsü takmasını yasaklayan bir ka
rar alması. Başörtülülerin çocuklara 
kötü örnek olduğunu kararda belirt
mesi.

• YÖK Başkanı Teziç’in, başörtüsü
nün bir ayırımcılık olgusu olduğu
nu, Sokağın kamusal alan olduğunu 
ve kadınlığından utanıldığı için ba
şörtüsü takıldığını ifade etmesi.

• Bütün bu tahriklere Başbakan ve 
Meclis başkanmm cevap vermesi.

• Ekonomide aniden dalgalanma mey
dana gelmesi.

• Hükümeti yalnızlaştırılmaya dönük 
kartel medyasının yüksek dozlu eleş
tirel yayınları

• D-8’lerin toplanması ve Erdoğan’ın 
‘güçlerimizi birleştirerek uluslarara
sı bir güç olalım’ çağrısı yapması.

• Güneydoğuya 200 bin askerin sevk 
edilmesi.

• Baykal’m ‘rejim kırılma noktasında’ 
çağrısı yapması.

• Son olarak Danıştay’ın basılarak bir 
kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanma
sına sebebiyet verilmesi.

• Cenaze töreninde terör yerine hükü
metin protesto edilmesi. Bakanların 
yuhalanması, tartaklanması.

• Gerek Cumhurbaşkanı ve gerekse Ge

nelkurmay Başkanın Hükümete karşı 
suçlayıcı ifadeler kullanması ve cena
zede yapılanlara destek vermeleri.

• Yargı organları başkanlarmm Hükü
meti ağır bir dille suçlamaları.

İç ve Dış Dinamikler

Olayları analiz ederken ‘niçin şimdi’ ve ‘bıı 
olaydan kim kâr, kim de zarar ediyor’ soru
sunu sormak zorundayız. Eylemleri icra 
edenlerden ziyade ettirenleri bulmalı, keş
fe tmeliyiz. Kısa, orta ve uzun vadedeki 
amaçlarını, politikalarını, planlarını ve stra
tejilerini sorgulamalıyız. Olaya etki eden 
tüm parametreleri gözönüne almalıyız. De- 
zenformasyon tuzağına düşmeden yolumu
zu aydınlatmalıyız.

Bu soruların ışığında Türkiye’de son bir 
yılda vuku bulan olayları, iç ve dış faktörle
ri birlikte ele alıp inceleyeceğiz.

tç Faktörler

Türkiye’de temel sorun, Millet-Devlet, Mil- 
let-Sistem ikileminin Osmanlı’nm son 100 
yılında başlayıp bu güne kadar varlığım de
vam ettirmiş olmasıdır. Bu ikilem, ilişkilerin 
bozulmasına ve iki ayrı ağırlık merkezinin 
oluşmasına vücut vermiştir. Bir tarafta hal
kın değer sisteminin oluşturduğu merkez; 
diğer tarafta sistemin değerlerinin oluştur
duğu merkez. Bu merkezler, bugüne kadar 
örtüşememiştir. İşte bu, Türkiye’nin ana 
tezadıdır. Türkiye’deki irili ufaklı pek çok 
olay, bu çekişmelerin anaforunda meydana 
gelmektedir. Bu son olayda, bu ana teza
dın varlığını çok rahat görebilmekteyiz.

Türkiye’yi Etkileyecek İki İç Olay

Türkiye’nin tarihinde iki mesele her zaman 
gerilim konusu olmuştur. Birincisi, 30 
Ağustos’taki askeri terfiler; İkincisi, Cum
hurbaşkanlığı seçimidir. Türkiye bugün de 
bu iki konunun neden olduğu bir gerilimle 
karşı karşıyadır. Dolayısıyla son bir yılda 
olan ve yakın gelecekte olacak olaylarda bu 
iki konunun etkisi olmuş ve olacaktır da.
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30 Ağustos Terfileri ‘Geçmişe Bakmak Yeterli’

Geçmişte Genelkurmay Başkanı Karadayı 
sonrası için yığınla operasyon yapılmış, 
medya üzerinden psikolojik bir savaş yürü
tülmüş ve Kıvrıkoğlu’na iki kez suikast te
şebbüsünde bulunulmuştur.

Şemdinli olayları genelkurmay başkanı- 
nm seçilmesi öncesinde vuku bulmuş ve Ka
ra Kuvvetleri Komutanı Büyükanıt’la ilişki- 
lendirilmiş bir olaydır. Şemdinli olayları, ba
zıları tarafından Orgeneral Büyükanıt’m 
önünü kesmeye dönük bir olay olarak nite
lendirilmiştir. Bazıları da Büyükanıt’m ken
di önünü açmak için böyle bir operasyonu 
yaptırdığını iddia etmiştir. Ya da birileri 
böyle bir görüntü vererek Türkiye’yi 
kamplaştırmaya çalışmaktadır.

Şemdinli iddianamesinden sonra Savcı 
eleştiriye tabi tutulmuş ve de meslekten ih
raç edilmiştir. Sabri Uzun’un ‘Hırsız içerde 
ise kilit bir işe yaramaz’ sözleri, görevin
den alınmasına sebep olmuştur.

Bütün bunlar, Türkiye’deki kurumlar 
arasında var olan, ikinci derece diye isim
lendirdiğimiz tezatların varlığını göster
mektedir. Bu tezatların meydana getirdi
ği fay batlarında, bu olayların neden ol
duğu bir enerji birikmesi meydana gel
mektedir.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Geçmişteki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 
ilgili Demirel’in ilginç bir tespiti vardır: 
“Her Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 
orduda rahatsızlıklar artar.”

Bugüne kadar, genellikle, Cumhurbaş
kanlığı seçimlerine 18 ay kala Türkiye geri
lime girmiş ve cumhurbaşkanlığını tartışma
ya başlamıştır. Cumhurbaşkanının, Sistemin 
ağırlık merkezindekiler tarafından tayin edi
lebilmesi için parlamentoya sürekli baskı ya
pılmıştır. Hükümetin ve parlamentonun ik
na edilebilmesi için yığınla gerilim artırıcı 
olay vuku bulmuştur. Darbe söylentileri 
yaygınlaştırılmıştır. Parlamentonun o gün
kü yapısının meşruiyeti tartışılmıştır.

12 Mart 1971 sonrasında Orgeneral Faruk 
Gürler’in Cumhurbaşkanı olabilmesi için 
üst düzey subaylar parlamentoyu baskı altı
na alacak tarzda meclise gelmişlerdir.

Kenan Evren sonrası cumhurbaşkanlığı 
için 18 ay öncesinden tartışmalar başlamış, 
ANAP’m tek başına Cumhurbaşkanını seç
memesi için bir dizi operasyon gerçekleşti
rilmiştir. Hatta darbe bile tartışılmıştır. 
ANAP Bitlis eski milletvekili Faik Tarımcı- 
oğlu’nun 1989 ’daki Genelkurmay Baş
kanlığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile il
gili yaptığı değerlendirme bir Türkiye Fo
toğrafı ortaya koyması açısından önemlidir:

“İkibin yılma doğru olayların tır- 
mandınlış biçimi göz önünde bulundu
rulursa Meclis dışından bir Cumhur
başkanı adayının çıkmasını muhtemel 
görüyorum. Emekli ya da görev başında 
olan Genelkurmay Başkanı olabilir diye 
düşünüyorum. Ama umarım ki Meclis bu
nu kendi içinde aşar, konsensüs sağlar...

Eğer olaylar bir laik-antilaik çatış
masına gider, bu bir askeri müdahaleyi 
getirirse o zaman parlamento dışı bir 
adayın olma ihtimali yükselir. Bunu 
şöyle bir misalle teyid edebiliriz: 1989 yı
lında iki önemli olay vardı. Biri mahal
li seçimler diğeri ise Cumhurbaşkanlığı 
seçimiydi. Yedinci Cumhurbaşkanı Ke
nan Evren süresini doldurduğu için yeni 
Cumhurbaşkanı seçilecekti. Takvime ba
kın 1988 sonu ve 1989 başı itibariyle 
Türkiye’de garip olaylar meydana gel
meye başlamıştır.

Bunlardan en önemli olanı benim özel 
istihbaratıma dayanarak söyleyebilirim. 
Paris’te özel bir kokteylde denizci emekli 
kurmay bir albaya Fransız üst düzey 
bir istihbarat yetkilisi ‘iki ay sonra Tür
kiye’de türban olayları meydana gelecek
tir’ demiştir. Gerçekten de bu bilgiden he
men sonra Türkiye’de türban meselesi 
patlak verdi. Ve bir türban kanunu 
Meclis’ten hızla geçti. Anayasa Mahke- 
mesi’ne giden kanun yıldırım hızıyla ip-
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tal edildi. Bu birdenbire elektriğe basıl
mış gibi bir reaksiyon doğurdu. Ve Tür
kiye’de Cuma gösterileri başladı. Her 
Cuma olayından sonra toplanan kala
balık sanki ceplerinde her zaman bu
lundurdukları İsrail, Amerikan bayrak
larını yakmaya başladılar. Tertipler öy
le boyutlara ulaştı ki büyük şehirler 
ANAP’tan uzaklaşmaya başladılar, irti
ca mı geliyor, şeriat mı geliyor diye...

Hemen arkasından bir MİT rapora 
ortalığı karıştırdı. Bu MİT raporunda 
Özal ve Necdet Üruğ Paşa çok ağır şe
kilde suçlanıyordu. Üruğ Paşa son de
rece vasıflı, namuslu, vatansever, mü
kemmel bir generaldir. Özal da başarılı 
bir Başbakandı. Bu sebeple ikisinden 
birinin Cumhurbaşkanı olma ihtimali 
çok yüksekti.

Sonra yüksek bürokrasi -ki her za
man bunlar bir konseptle hareket eder- 
ler- Yüksek Seçim Kurulu sürpriz bir 
karar vererek ‘seçime katılmak müeyyi
deyi mucip değildir’ dedi. Ve bu yüzden 
özellikle büyük şehirler ANAP’tan kaçtı
lar. Arkasından Danıştay kanun kuvve
tinde bir kararnameyi iptal etti, bu da 
dönemin hükümetine büyük darbe vurdu. 
Hemen arkasından Yargıtay ‘tapu tahsis 
belgeleri geçersizdir’ diye bir karar aldı. 
Ve tapu tahsis belgesi dağıtan Özal’ı ya
lancı duruma düşürdüler. Ve ANAP se
çimlerde büyük hezimet yaşadı. İyi ki de 
yaşadı. Çünkü bu hezimet ANAP için ha
yırlı olmuştur. ANAP yenilmiştir ana re
jim kurtulmuştur. Çünkü Cumhurbaş
kanlığı seçimlerine doğru çok daha va
him olaylar bekleniyordu. Çünkü sekiz 
Cumhurbaşkanın yedisi silah ve asker 
yoluyla cumhurbaşkanı olmuştur. Biri
si sivildir o da silah zoruyla indirilmiş
tir.

Şimdi 2 bin yılında yeni Cumhurbaş
kanı seçilecekse yaşanmış bu olayları göz 
ardı etmemek gerekiyor. Bugünlerde ya
şadığımız ve 28 Şubat süreciyle başla
yan bu sıkıntı giderek bende bazı şüp
heler uyandırıyor. Cumhurbaşkanlığı 
seçimine doğru müdahaleler olabilir.

Veya bu müdahaleler Meclis eliyle yap
tırılabilir. Bundan da endişeliyim. Şunu 
seçeceksiniz diye bir isim empoze edile
bilir, Meclis’te o isim cumhurbaşkanı 
seçilebilir”.1

Kendini Cumhurbaşkanı seçtiren 
Özal’a o makamda hiç rahat verilmemiş
tir. Ani ölümünün zehirlenme sonucu 
olduğu iddia edilmiştir.
Demirci'm Cumhurbaşkanlığının son 18 

ayında Cumhurbaşkanlığı tartışmasını, baş
kanlık sistemini gündeme getirerek bizzat 
Demirel başlatmıştır.

Ecevit, Cumhurbaşkanlığı seçimine 18 
ay kala birden bire kamuoyunun gündemine 
“Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı sü- 
resiniıı bir dönem daha uzatılması” düşünce
sini sokarak tartışmayı genişletmiştir. Bu 
dönemde Baykal, “ara rejim” çağrısında bu
lunarak ortalığı iyice germiştir.

Bugüne geldiğimizde gene aynı ak
törlerin sahnede rol aldığını görmekte
yiz. Gene Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
18 ay kala tartışmalar başlatılmıştır. 
Demirel ve Baykal, bu meclisin yeni 

cumhurbaşkanını seçmemesini, bu meclisin 
seçtiği cumhurbaşkanının meşru olmadığı
nı, o nedenle de orada rahat edemeyeceğini 
seslendirerek ortamı germeye çalışmaktadır
lar. Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışması de
vam ederken Baykal eskiden yaptığı gibi ara 
rejim çağrıştıracak şekilde ‘Rejim kırılma 
noktasına gelmiştir’ ifadesini kullanarak ge
rilimi artırmıştır.

Diğer taraftan Danıştay, 2002  yılındaki 
bir başörtüsü davasını 4 yıl bekleterek 2006 
yılında sonuçlandırmıştır. Danıştay başörtü
sünü sokakta takmayı memurlar için yasak
layan bir karar vermiştir. Gerekçesinde ba
şörtüsü takan vatandaşları tahrik eden, aşa
ğılayan ifadeler kullanmıştır. YÖK Başkam 
Teziç yaptığı kavramsallaştırmalarla yangına 
körükle gitmiştir. Böylelikle başörtüsü geç
mişte olduğu gibi bugün de gerilim artırıcı 
bir malzeme olarak kullanılır olmuştur.

Burada önemli bir soruyu gündeme 
getirmekte fayda var; 2 0 0 3 ’de hükümet 
olacağı kesinleşen AKP’ye karşı başörtü-
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sünü bir gerilim aracı olarak kullanmak 
üzere kararın bekletilmesini Danış
tay’dan binlerinin talep edip etmediği... 
Başörtüsü yasağı kararının zamanlama
sını kimler yapmıştır? Birileri böyle bir 
karann çıkması için Danıştay üyeleri ile 
görüşmüş müdür? Görüşmüşse kim ve ne 
istemiştir?

Danıştay saldırısından sonra bu soru
ların cevabının araştırılmasında çok fay
da vardır.

Demirel kendisi ile yapılan bir röportaj- 
da(Habertürk), parti genel başkanı olduğu 
dönemlerdeki konuşmalarının tam tersine, 
bir çok kavramı çarpıtarak gerilimi artırma
yı hedeflemiştir:

“Başörtüsü ayrı bir olay, türban ay
rı bir olay. ..Türban sorunu icat edilmiş 
bir sorundur. Kim sorun var diyorsa, 
bunu icat etmiştir.

İlle başı bağlı okumak istiyorsan, 
başı bağlı olarak okunabilen yerler var, 
oraya git. Arabistan’da falan öyle yerler 
vardır, oraya gidin. Orada okuyun.

Türban özgürlük falan değildir. Bu 
gericiliktir.

Ama eğer halk derse ki, birisi gelsin 
memleketi düzeltsin, asker yapsın der
seniz, o da gelir.

Cesur kararlar almak isteyen bir baş
bakan düşünür; “acaba yarın ben bu ka
rarı aldığım için beni asarlar mı” kor
kusundan kurtulmuş değildir. Niye? 
Çünkü Türkiye seçilmiş bir başbakanı 
asmıştır.

“Yüzde 26 ile yüzde 66 sandalyeye 
nasıl sahip olabilirsin”. Sayın Özal’ın da 
durumu böyleydi. Sayın Özal eğer vefat 
etmeseydi, orada barınabilir miydi? Orada 
duramazdı.

“Mart 1960, Temmuz 1980 tarihle
rinde erken seçim yapılsaydı, Türki
ye’de ihtilal olmazdı”...ihtilal olur diye 
söylemiyorum bunları...”2

Demirel gibi tecrübeli bir siyasetçi 
bunları, bir dil sürçmesi sonucu söylemiş 
değildir. Demirel ne dediğim ve neyi he
deflediğini çok iyi bilmekte ve o hedefi el

de etmek için de bir yerlere ittifak mesajı 
göndermektedir. İlhan Selçuk’un başlattı
ğı Demirel başkanlığında yeni oluşum 
için Demirel havayı bulandırmaktadır, 
Sezer’le Baykal’la ve daha başkaları ile or
tak hareket geliştirmek istemektedir. Baş
kalarını kendine muhtaç hale getirmek, 
bu iktidarı benden başka sallayacak kim
se yoktur demek istemektedir,
Sezer’in Harp Akademilerinde yaptığı 

konuşma ile tartışmalar alevlenmiş, ortamın 
daha da gerilmesi için gerekli zemin hazır
lanmıştır. Çünkü ilk defa bir Cumhurbaşka
nı ‘topyekün bir savaşı’ seslendirmektedir:

“...Gerici girişimlere karşı, Anayasa 
ve demokratik hukuk düzeni çerçeve
sinde, Devlet’in tüm kurum ve kuruluş
ları ile sivil toplum kuruşları tarafın
dan anayasal düzenimizin temelini 
oluşturan laikliğin korunması, dinin si
yasal amaçlarla kullanılmasının önlen
mesi, ulusal eğitimin bu tür hareketle
rin etkisinden kurtarılması ve toplumu- 
muzun gericiliğe karşı bilinçlendirilme
si amacıyla TOPYEKÜN BİR Savaşın 
verilmektedir.

...Dinin, bireyin manevi yaşamını 
aşarak, toplumsal yaşamı etkilemesine 
izin verilemez; bireyin inanç ve ibadet 
yaşamına, kamu düzenini, güvenini ve 
çıkarlarını korumak amacıyla sınırla
malar konulabilir; dinin kötüye kullanıl
ması ve sömürülmesi yasaklanabilir.”

A

Türkiye’de inanç özgürlüğü, kamusal 
alan, laiklik, dinin istismar edilmesi ve 
ömürülmesi kavramları açık bir şekilde ta
nımlanmamış tır. Bu kadar tanımlanma
mış kavramla en yetkili mevkide olan Se
zer, topyekün bir savaştan nasıl bahsede
bilmektedir?

Türkiye Danıştay baskınına bu psiko
lojik ortamda girmiştir.

Danıştay Baskınına İlişkin 
Değerlendirmeler

Danıştay baskını bir bomba tesiri ile Türki
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ye’yi sarsarken birileri medya üzerinden yü
rütülecek psikolojik savaşın hazırlığını çok
tan yapmıştı bile. Eylemin organizsyonu 
bizzat hükümete ve Müslümanlara yıkıl
mıştı.

Sezer, Harp akademilerinde yaptığı ko
nuşmaya uygun olarak Danıştay baskınını 
değerlendirmiş ve hükümeti açıktan olmasa 
bile dolaylı olarak suçlu ilan etmiştir:

“Danıştay’a yapılan bu saldırı aslında 
laik Cumhuriyet’e yapılan bir saldırıdır. 
Bu saldırıya neden olanlar tutum ve davra
nışlarını yeniden gözden geçirmelidirler. 
Türkiye Devleti, laik, demokratik bir cum
huriyettir. Laikliği çeşitli biçimlerde yo
rumlayarak, içini boşaltıp demokrasiyi, 
dolayısıyla devlet rejimini yıkmaya kimse
nin gücü yetmeyecektir. ”3

Anlaşılan odur ki Sezer, olayı Harp Aka
demilerindeki topyekün savaş çağrısına uy
gun olarak yorumlamıştır. Devletin en tepe
sindeki insanın hiçbir araştırma yapmadan, 
elde herhangi bir belge olmadan doğrudan 
doğruya hükümeti suçlaması, Müslümanla
rın böyle bir eylemi yaptığı imasında bulun
ması nasıl yorumlanmalıdır?

Keza Sezer’in rektörleri Köşke davet edip 
onlarla yaptığı görüşmede, medyaya sızdığı 
kadarıyla, ‘Rektörlere kampusların dışına 
çıkın’ demesi ne anlama gelmektedir. Önü
müzdeki günlerde üniversiteler gerilim 
artırmada aktif rol mü alacaklardır? Bu 
konuya Sezer’in açıldık getirmesi gerekir.

Sezer devletin başı olarak gerilimi düşü
recek beyanlarda bulunması gerekirken ge
rilimi artıracak beyan ve tavır sergilemiştir. 
Cenazede Hükümet üyelerine karşı girişilen 
çirkin saldırıları kmamamıştır.

Sezer’in düştüğü hataya ne yazık ki yargı 
organlarının başkanları da düşmüş olup hep 
bir ağızdan olayı hükümetin organize ettiği
ni ima eder ifadeler kullanıp orduyu göreve 
çağırmışlardır:

“Cumhuriyet tarihimizde kara bir 
sayfa olarak anılacak olan bu saldırı 
dolayısıyla, yargı dışında da laik de
mokratik devlet düzenini koruma göre
vi ile yükümlü olanlara bu görevlerini 
tekrar hatırlatır, bu yolda verilen yargı

kararlarına karşı kimi siyasiler ve ba
sın organlarının sorumsuzca beyan, 
kışkırtma ve tutumlarının ağırlıklı etki
si olduğu gerçeğini de kamuoyunun 
takdirine sunarız.” “...Toplumsal muta
bakatı bozanlar suçludur. Onlar kendi
lerini biliyor.”3

Baykal, gerilim üreten koroya, hükümeti

suçlayarak katılmıştır:
“ Çok tehlikeli bir noktaya doğru Tür

kiye maalesef sürüklenmektedir. Bu tablo
ya yol açan gelişmelerin sorumluları çok 
ciddi bir durum değerlendirmesi yapmalı
dırlar. Türkiye’de maalesef siyasete kan 
bulaşmıştır.”2’3

Danıştay baskını üzerine en ihtiyatlı 
açıklama Genel Kurmay Başkanlığından gel
miştir. Ancak cenaze sonrası Özkök’e soru
lan sorulara verdiği cevapta üslubun değişti
ği görülmektedir:

“...Gösterilen reaksiyon, halkın du
yarlılığı, hakikaten takdir edici... An
cak bu bir tek güne, bir tek olaya bir re
aksiyon olarak kalmamalı, daimilik ka
zanmalı, devamlı olarak herkes tarafın
dan takip edilmeli. Olayı Silahlı Kuv
vetler olarak şiddetle tekrar kınıyo
ruz”4
Bu ifadeler, kapalı kapılar ardında bir 

şeylerin değiştiğinin bir işareti olarak değer
lendirilebilir.

Dış Etkenler

Bugün düne nazaran bu coğrafyayı daha da 
etkileyen iki büyük proje vardır:

• ABD’nin uygulamaya koyduğu ve 22 
Müslüman ülkenin sınırlarını değiş
tirmeyi ve böylelikle Avrasya’yı kont
rol altına almayı hedeflediği Büyük 
Ortadoğu Projesi.

• Bu coğrafyada kurulmak istenen Bü
yük İsrail Projesi.

İlEylül, bu iki projenin hayata geçirile
bilmesi için ABD derin devleti tarafından 
bizzat organize edilmiştir. Oluşan kaostan 
yararlanılarak ABB-İsrail-lngiltere(Şer it
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tifakı), İnsan haklan ve demokrasiyi bi
rer tru\a atı olarak kullanıp Müslüman 
coğrafyayı işgal etmeye çalışmaktadır. 
Afganistan ve Irak’a bu iki truva atı ile gi
rilmiştir. Bu ülkeler, her gün yüzlerce in
san öldürülerek Demokratikleştirilmiş(!) 
ve İnsan haklarına kavuşturulmuştuk!).

Bu iki projenin hayat bulabilmesi için 
öncelikle bertaraf edilmesi gereken İran ve 
Suriye’dir. Arkasından sıra Türkiye’ye gele
cektir. Büyük İsrail hedefi için, Türkiye, 
İran, Suriye, Irak’m bir kısım toprakları
nı içeren bir Kürdistan, Şer İttifakının 
kontrolünde kurulmaya çalışılmaktadır. 
Bu dört ülkenin Kürdistan adı altında 
parçalanması ile Büyük İsrail’in önünde
ki engeller kaldırılmış olacaktır.

ABD açısından Türkiye, Ortadoğu, Bal
kanlar, Kafkaslar ve Türki cumhuriyetler 
için bir ön karakol durumundadır. ABD, 
Türkiye’yi bu yörelerin jandarması olarak 
görmekte ve ABD-lsrail-Türkiye üçlüsünü 
bir arada tutacak yönetimler istemektedir.

ABD, AKP iktidarının başlangıcından be
ri Türkiye’yi, Müslüman coğrafyaya Mo
del ülke olarak sunmaktadır. Bu arada 
Türkiye’deki bazı Müslüman çevrelerin kal
bini kazanacak havucu da göstermeyi ihmal 
etmemektedir: Ilımlı İslam Cumhuriyeti. 
Bu havuçla ABD, bazı çevrelerin kalbini ka

zanırken bazı çevrelerin de kin ve nefretini 
artırmayı sağlamıştır. Bir taşla iki kuş vur
madır bu. Türkiye’de iç gerilim olması, 
daima ABD’nin işine gelmektedir. Böyle
likle daha kolay ittifaklar kurabilmekte, 
yeni işbirlikçiler kazanabilmektedir.

Genelde büyük düşünen tüm devletler, 
alternatifli çalışırlar. Birbirine taban tabana 
zıt gibi gözüken güçlerle, yapılarla ittifak 
kurabilme elastikiyetindedirler. Onlar için 
önemli olan çıkarlarıdır. Medyanın, sivil 
toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, eko
nomik yapıların her çeşidini kurmak veya 
var olanlara nüfuz etmek genel bir ilkedir. 
Devletlerin her kademesine sızmak, oralara 
yerleşmek doğal faaliyet alanlarıdır. Bir iç 
cephe oluşturmak, tarihin her aşamasın
da kullanılan olağan bir mücadele şekli
dir. Büyük güçlerin menfaati zedelendiği 
zaman o ülkede ilk harekete geçirilen bu 
iç cephedir. Türkiye’deki büyük çalkantı
larda bu iç cephenin etkisini görebilmek 
için herkesin hafızasını yoklaması kafidir. 
Bunu en iyi görenlerden biri de Kamuran 
İnan’dır:

“Teslimiyet bizde işin icabı haline gel
miş; asildir. İstisnaların, kaide dışına çı
kanların başına gelmedik kalmıyor. Dev
letin menfaat ve onurunu korumakta ka-
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rarlı olanların karşısına dikilen bir iç cep
he vardır. Alışılmışın dışına çıkanlar, kar
şılarında bu cepheyi bulur...

Büyük güçler hiç bir şeyi tesadüfe bı
rakmaz. Çok ve uzun kolları vardır. Ken
di menfaatlerini korumak, karşı tarafa ka
bul ettirmek için hiçbir tedbiri ihmal et
mez, açık kapı bırakmazlar. Stratejik ve 
ekonomik bakımdan önemli menfaatleri 
bulunan memleket rejim ve idarecilerinin 
kendilerine yalcın olması temel hedefleri
dir. Bu hedefi gelişme halinde olan mem
leketlerde kolay gerçekleştirirler. Bu gibi 
memleketlerde basın ve kamuoyunu 
yönlendirmek, iç müttefilder bulmak 
zor olmuyor. Bugün önemli sayıdaki 
memleket, özellikle Müslüman memleket
teki idareler büyük güçlerin desteği ile 
ayakta durmaktadır; her bakımdan bağım
lıdırlar. Kendi insanlarının menfaatinden

ziyade, sanayileşmiş memleketlerin men
faatlerine hizmet ederler. Bu gibi memle
ketlerdeki darbeleri tesadüfe bağlamak 
veya halk hareketi olarak görmek yan
lıştır. Bunların arkasında, genellikle, 
dış menfaat bulunmaktadır. Büyük 
güçlerin, uzun süre, HAYIR işitmeye ta
hammülü yoktur. HAYIR diyenler gider, 
yerlerine EVET diyenler gelir. Bu hep 
böyle olmuştur. Olmaya da devam ediyor. 
Nerede ve nasıl şişirildiği belli olmayan 
paraşütlerle siyaset meydana inen “li- 
der”ler bizde de görülmüştür.

...Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayan bü
yük güçler, menfaatleri bulunan memle
ketlerde EVET’çilerin iktidar olmasını ko
laylaştırıyor. Birçok memlekette -biz da
hil- iktidarların nasıl oluştuğu henüz cid
di bir şekilde araştırılmış, açıklık kazan
mış değil. “Gizli kuvvetlerin gücünü ih
mal etmemek lazım.”5

ABD, 1 Mart Tezkeresinin reddedilişini 
henüz hazmedebilmiş değildir. Çünkü bunu 
yapanlar ABD’ye başkaldırmış ve kendileri
ne çizilmiş sınırların dışına çıkmışlardır:

“Henry Kissinger: Dostumuz olan ül
keler Washington tarafından çizilen ge
nel çerçeve içerisinde kalmak kaydıyla 
bulundukları bölgedeki çıkarlarını ken
dileri hararetle takip etmelidirler.”6

Tezkerenin reddinden sonra Türkiye’de 
vuku bulan bir çok olay Türkiye’deki İç 
Güç Odaklarını ve Hükümeti evet demeye 
ikna etmek içindir. Bir taraftan Hüküme
te övgüler yağdırırken, diğer taraftan Hü
kümetin gizli gündemi olduğunu, Cumhu
riyetin, Laikliğin ve Atatürkçülüğün Tür
kiye’de tehlikede olduğunu dillendiren de 
ABD’dir.

Şer ittifakı, Türkiye’de birbiri ile tezat 
görüntüsü veren, çok yönlü, çok eksenli bir 
oyun sahnelemeye çalışmaktadır. Türki
ye’deki tüm darbelere bakıldığında sol 
güçler kullanılmış, ancak iktidar sağa 
teslim edilmiştir. Bugünlerde ihtilal katali
zörleri sol kadrolar, ortalıkta dolaşıp dün 
yok etmek istedikleri Demirel etrafında bir
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iktidar arayışı içerisindedirler. Son bir yıldır 
yaşanan olaylara bir de bu açıdan bakılma
sında fayda vardır.

1 Mart Tezkeresinin reddedilmesin
den sonra Türkiye’de iki kesim, ABD’nin 
boy hedefi haline gelmiştir: Hükümet ve 
Askerler. Çünkü her ikisi de 1 Mart Tez
keresinin Parlamentodan geçmesini iste
memiştir.

Sinagog ve HSBC Bankasının bombalan
ması ile başta Erdoğan olmak üzere Türki
ye’ye özel mesajlar verilmek istenmiştir. 
İçerde sivil ve askeri bürokrasi ile hükümet 
arasında yeterince gerilim oluşmadığı ve hü
kümetin parlamento aritmetiğinde alternati
fi bulunmadığı için dış baskılar fazla bir so
nuç vermemiştir. ‘Çankaya Meydan Sava
şı’ sathı mailine girildiğinde iç gerilimi artır
mak için ortam müsait hale gelmiştir. İşte 
ABD-lsrail-lngiltere Şer ittifakı, aradıkları 
uygun ortamı bulmanın mutluluğu ile bü
yük provokasyonlara girişmişlerdir.

Şer ittifakı, satrancı gerilim politikası 
üzerine kurmuştur. Bunun için Türkiye’nin 
fay hatlarını aşırı enerji ile yüklemeye ve 
Hükümete karşı ne kadar gayrı memnun 
varsa satranç tahtasında rol vererek değer
lendirmeye çalışmaktadır. Onların bunun 
farkında olup olmaması önemli değildir. İs
tikbal beklentisi ile kendilerine biçilen 
rolü oynamaları önemlidir. Bu satranç 
tahtasında hangi niyetle olursa olsun yer 
alanlar, kısa vadede belki bir şeyler kaza
nacaklardır. Ancak uzun vadede hepsi 
kaybedecektir. Onlarla birlikte Türkiye 
de kaybedecektir.

Diğer taraftan Şer İttifakının hedefi 
sadece hükümet de değildir. Ortadoğu’da 
kendisine istediği desteği vermeyen ve 1 
Mart Tezkeresinin reddini sağlayan Hükü
metle sivil ve askeri bürokrasidir. Şer İttifa
kı Türkiye’nin bu iki gücünü karşı karşı
ya getirerek, vuruşturarak teslim almaya 
çalışmaktadır.

Şer İttifakının öncelikli hedefi, her iki
sini ikna edip kendine bağımlı hale getir
mektir. Tasfiye, ikna gerçekleşmediği tak
tirde düşünülen ikinci alternatiftir. İkna kı
sa süreli, tasfiye uzun sürelidir. Şer lttifakı-

nın Irak’ta kaybedilen prestijinin düzeltil
mesi, uzun vadeye tahammül edemeyebilir. 
Tasfiye operasyonları, genelde, geleceği ge
reğince öngörülemeyen süreçlerdir. Müslü
man toplumlarda halkın tepkisinin yönünü 
kestirmek her zaman o kadar kolay değildir.

Şer İttifakı, istediği teslimiyeti sağla
yabilmesi için içerdeki tüm fay hatlarına, 
Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Laik-Anti Laik, 
Ilımlı-Radikal, Büyükanıt’a Karşı olan- 
lar-destekleyenler, enerji yüklemek iste
mektedir. Şer ittifakı, tarafları, “dereyi 
göstererek çayda boğulmaya”; “ ya kırk 
katır ya kırk satıra razı etmeye çalışmak
tadır.

Postmodern Provokasyonlar:
Faili Malum Olaylar

Son bir yıldır yaşanan ve bizim Postmodern 
Provokasyonlar dediğimiz provokasyonlar 
arasında bazı ortak özellikler vardır:

• Geçmişteki provokasyonlarda fail
ler meçhul iken Postmodern Provo
kasyonlarda failler malumdur. 
(Trabzon’da Papaz cinayeti, Şemdinli 
hadiseler, Danıştay baskınında oldu
ğu gibi.) Postmodern provokasyon
larda bililerinin yakalanması is
tenmektedir. Bu birileri ya bizzat 
eylemleri icra edenlerdir yada ey
lem mahallinde bulundurulup tu
zağa düşürülenlerdir.

• Yakalananlar çok yönlü kişiliğe ve 
renge sahiplerdir.

• Eylemler profesyoneller tarafından 
amatörlük görüntüsü verilerek ya
pılmaktadır.

• Eylemlere kendi arabaları ile gitmek
tedirler. Üzerlerinde veya arabaların
da özel kimlikler, kupürler, krokiler 
ve silahlar bulunmaktadır. Eylemi 
bizzat icra ettiği iddia edilenlerin ara
balarına ulaşamamakta ve arkadaşları 
tarafından yalnız bırakılmaktadır.

• Eylem gününden önce eylem mahal
linde görüldüğü söylenmektedir. 
Olaydan sonra hemen görgü şahitleri 
ortaya çıkıp şahısla ilgili bazı bilgiler
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vermektedirler.
• Tüm bu eylemlerde 

asker, emniyet ve 
mafya bağlantısı 
söz konusu edil
mektedir. Kısa za
manda isimler ve 
resimler medyada 
yer alm aktadır.
Şemdinli, Danıştay 
baskım, Sauna çete
si, Bursa çetesinde 
bu çok bariz olarak 
görülebilmektedir.

• Eylemler, bazı yeni 
yapüanmalar, yeni 
kanunlar ve yeni 
atam alar gibi ha
yati öneme haiz za
m anlarda yapıl
maktadır. (Terörle Mücadele Yasası, 
Mahalli Yönetimler Yasası, Kıbrıs gö
rüşmeleri, AB Uyum Yasaları, 30 
Ağustos terfileri ve Cumhurbaşkanlı
ğı seçimi, Erken seçim gibi...)

• ABD-tsrail’in isteklerine olumsuz 
cevaplar verildiği zamanlara denk 
düşmektedirler.

• Kartel medyası hep bir ağızdan olayı 
laikliğe ve Cumhuriyete karşı bir ey
lem olarak nitelendirip; eylemi hükü
met ve Müslümanlarla bağlantılı gös
termeye çalışmaktadır.

• Eylem sonrası cenaze törenlerinde 
mutlaka Müslümanlar, Hükümet ve 
İran suçlanmaktadır.

• Ordu göreve çağrısı yapılmaktadır.
• Olaylar başörtüsü ve laiklik gibi kri

tik konuların gündemde tutularak ge
rilimin arttığı zamanlarda yapılmak
tadır.

İç ve Dış Dinamiklerin Örtüşmesi

Hem ABD, hem de Iç Güçler, hükümetin 
Cumhurbaşkanlığı seçimini bu parlamento 
ile yapmasını istememektedir. Burada bir 
örtüşme sözkonusudur. Ayrıca ilk genel 
seçimlerden AKP’nin, ya mağlup olarak çık

ması yada bu günkü kadar 
güçlü çıkmaması konusun
da hem fikirler. Burada da 
bir örtüşme söz konusu
dur. Buna benzer bir uzlaş
manın Refahyol Hüküme
tine karşı oluştuğunu ha
tırlarsak mübalağa yapma
dığımız daha iyi anlaşılır.

Yavuz Donat, Mil
liyet  gazetesindeki
2.5 .1997  “İşte Rapor”,
3.5.1997  “Amerika, Dar- 
besiz Çözüm” başlıklı ya
zılarında “Toparlanama- 
yan Türkiye’nin Politik

” adlı 23 sayfalık 
bir ABD raporundan söz 
ederek ABD’nin Refahyol 
Hükümetini istemediğini, 

ondan kurtulmak istediğini kamuoyuna 
duyurmuştur.

Raporda, Refahyol Hükümetinin ardın
dan bir “Milli mutabakat hükümeti kurul
ması öngörülmekteydi”. “Bu seçim sistemi 
ile, Refah ilk seçimde % 21 ile 30  arasında 
oy alır” tespiti yapılmakta ve Türkiye’nin 
kaostan çıkması için de, ‘seçim sistemi 
reformu’ ve ‘başkanlık sistemi’ alternatif
leri tartışılmakta ve de; “Türkiye’nin ka
ostan çıkması için en iyi yol (başkanlık 
sistemi) olarak önerilmekteydi.”

ABD, bu raporu dönemin Cumhurbaşka
nı Süleyman Demirel’e ve Genelkurmay Baş
kanı Karadayı’ya vererek operasyon için ge
rekli izni vermişti.

Bugün de seçim sisteminin değiştiril
mesi ve başkanlık sistemi tartışmalarının 
yeniden gündeme getirilmesine geçmişin 
penceresinden baktığımızda bir tç ve Dış 
İttifakın oluştuğunu söyleyebiliriz. Acaba 
bugün ABD bazı makamlara geçmişteki 
gibi bir rapor vermiş midir?

Şer ittifakı, Türkiye’nin bir iç bunalı
ma sürüklenebilmesi için bir iç cephenin 
oluştuğu kanaatindedir. Fay hatlarını da
ha da enerji ile yükleyebilmek için Danış
tay baskınını düzenlemesi en kabul edile
bilir bir ihtimaldir. (Daha farklı alterna
tifler düşük bir ihtimaldir) Böylelikle

Şer İttifakının hedefi sadece hükümet de 
değildir. Ortadoğu'da kendisine istediği 
desteği vermeyen ve 1 Mart Tezkeresinin 
reddini sağlayan Hükümetle sivil ve askeri 
bürokrasidir. Şer İttifak ı Türkiye’nin bu iki 
gücünü karşı karşıya getirerek, vuruştura
rak teslim almaya çalışmaktadır.
Şer İttifakının öncelikli hedefi, her ikisini 
ikna edip kendine bağımlı hale getirm ek
tir . Tasfiye, ikna gerçekleşmediği taktirde  
düşünülen ikinci a lternatiftir. İkna kısa sü
reli, tasfiye uzun sürelidir.

Krizi
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hem iç cepheye katılabile
cek grupların sayısını ar
tırmış, hem de Hükümeti 
iyice köşeye sıkıştırmıştır.

Bununla beraber Şer İtti
fakı, içerde kendisine destek 
verecek olanların da bir güç 
olarak karşısına çıkmasını 
istememektedir. Faili ma
lum olaylarda Asker-emni- 
yet ve mafya ilişkili bir gö
rüntü verilmesi, şantaj 
amaçlı olup ‘hükümetle an
laşır sizi deşifre ederim’ anla
mına da gelebilir. Asker-em- 
niyet-mafya ilişkili görüntü 
bir taraftan Hükümete uzatı
lan bir havuçtur da.

Olaylardaki bir başka 
ilginçlik Şemdinli olayları
nın Büyükanıt’la irtibatlandırılması, Da
nıştay olayının ise emekli general Veli 
Küçük’le irtibatlandırılmasıdır.

1960’lı yıllardan beri ordu içerisinde de
ğişik grupların var olduğu bilinmektedir. 
Veli Küçük’ün Türkeş ekolunun önemli 
isimlerinden biri olduğu söylenir. Kara Kuv
vetleri Komutanı Büyükanıt’la aynı ekolden 
olup olmadığını bilmemekteyiz. Eğer farklı 
ekollerden ise olaylara verilmek istenen 
görüntü ekollerin birbirini tasfiye etmek 
istedikleridir. Böylece Şer ittifakı, kendi 
karşısındaki oluşabilecek cepheyi, hem 
bölmekte hem de bir çatışmanın içerisine 
sürüklemektedir. Eğer olayın böyle bir bo
yutu var ise Şer ittifakı, geçmişte bu komu
tanlarla çalışmış bazı insanları kontrolü altı
na alıp onlara işleri ihale ederek icra ettir
mektedir. Bu da içerde çok daha kanlı çatış
maların meydana geleceği anlamına gelmek
tedir. (Son olaylar zayıf bir ihtimalde olsa 
ekoller arası bir savaşta olabilir.)

Cumhurbaşkanlığı için başlatılan olay
larla (Faik Tarımcıoğlunun ifade ettiği) 
1989 yılı seçimlerinde ANAP’m oy kaybına 
uğraması sağlanmıştır. 28 Şubat Postmo
dern Darbesi ile yapılacak ilk seçimde 
% 21 ile % 30 arasında rey alabilecek bir 
RP’nin önü kesilmiş Refah Partisinin oy 
oram %15’lere geriletilmiştir:

“General Özkasnak: 
28 Şubat Postmodern 
bir darbedir. O günün 
koşullarında 12 Mart ve
12 Eylül gibi Klasik Dar
be yapılamazdı... Bugün 
28 Şubat’ı küçümsemeye 
çalışanların bilmesi ge
reken bir gerçek de şu
dur: O süreç başarılı ol
masaydı 18 Nisan 1999  
seçim sonuçları alına
mazdı... 18 Nisan’da ve
rilen oy desteği düşmüş
se, bunun nedeni 28 Şu- 
bat’tır.”

Bugün de oynanan 
oyun aynıdır. Fazla ay
rıntıya girmeden AKP 

için oynanacak oyun, RP için oynanan 
oyunun benzeri olabilir. Parti içerisinde 
Şener’in çıkışları ve Kartel medyası ile 
Baykal’m Şener’e övgüler yağdırması, 
Türkiye sathında vuku bulan olaylar ve 
ABD’den gelen yüksek dozajlı eleştiriler 
ile geçmişte olanlar örtüşmektedir.

Bütün bu olaylarla hedeflenen am aç
lardan biri de, Hükümetin Türkiye’yi yö
netemediğini, Türkiye’nin kötü yönetildi
ği kanısını oluşturmaktır. Hükümet, bu
nalım yada gerilimi kontrol altına alama
dığı sürece ülke nereye gidiyor sorusu so
rulacaktır. Bu da Hükümete destek veren 
kitlelerin kopmasına ve ilk genel seçim
lerde AKP’nin ciddi oy kaybına uğraması
na sebebiyet verecektir.

Erken seçimle hedeflenen bir CHP-MHP 
koalisyonu yada CHP-Merkez sağ koalisyo
nudur. Baykal’ın çıkışları böyle bir planın 
sinyallerini vermektedir

Sonuç: Milletin İktidarı

Türkiye Postmodern Provokasyonlar döne
mine girmiştir. Gerilim politikası devam 
ettirilmek istenecektir. Bunu başta hükü
met ve dini hassasiyeti yüksek olan Müs- 
lümanlar olmak üzere herkesin çok iyi 
okuması ve anlaması gerekir. Ülkenin bu

Şer ittifak ı, Türkiye'nin bir iç bunalıma sü
rüklenebilmesi için bir iç cephenin oluştu
ğu kanaatindedir. Fay hatlarını daha da 
enerji ile yükleyebilmek için Danıştay bas
kınını düzenlemesi en kabul edilebilir bir 
ihtimaldir. (Diğer alternatifler düşük bir 
ihtim aldir) Böylelikle hem iç cepheye katı
labilecek grupların sayısını artırm ış, hem 
de Hükümeti iyice köşeye sıkıştırm ıştır. 
Bununla beraber Şer İttifak ı, içerde kendi
sine destek verecek olanların da bir güç 
olarak karşısına çıkmasını istememektedir
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ortamdan minimum zarar görerek çık
ması için herkes üzerine düşeni yapmalı
dır.

Bu ülkeye ve bu millete karşı çıkan 
güç odaklarının oyununu bozacak güç 
milletin kendisidir. Bunun için millet bü
tün komplolara, bütün tuzaklara ve bü
tün ihanetlere karşı bilgilendirilmelidir. 
Ülkenin karşı karşıya kaldığı plan ifşa 
edilerek oyun bozulmalıdır.

Bu konuda sivil ve asker bürokrasi ik
na edilmelidir.

Bu oyuna karşı direnebilen bürokrat
lar korunmalı, desteklenmelidir.

Sezer’in Ecevit’e Anayasa fırlatması
nın bu ülkeye kaça mal olduğu halka an
latılmalıdır. Rektörlere ‘Kampusların dışı
na çıkın’ ifadesinin ne anlama geldiğini 
açıklam ası kendinden istenmelidir. 
‘Kampusların dışına çıkmanın’ bu ülkeye 
maliyetinin ne olacağı sorulmalıdır.

İlhan Selçuk-Demirel-Baykal ittifakı
nın icra ettiği gerilim politikasının mali
yeti anlatılmalıdır. Geçmişte İ.Selçuk’un 
Demirel’e karşı yapıp ettikleri, yazıp çiz
dikleri gündeme getirilmelidir. Demirel’in 
dün söyledikleri ile bugün söyledikleri bir 
sistem profili olarak ortaya konmalıdır.

Hükümet, içerdeki baskıdan yılarak 
Şer İttifakına; Şer İttifakına karşı da içer
deki güç odaklarına teslim olmamalıdır. 
Ancak Şer İttifakının içerdekilerle ittifa
kını bozacak politikalar geliştirmelidir.

Bunun için Hükümet, yaptığı bazı 
yanlış uygulamalardan süratle vazgeçme
lidir. Bazı stratejik alanlardaki özelleşti
rilmeler durdurulmalıdır. Yerel Yönetim
ler Yasası ya askıya alınmalı yada revize 
edilmelidir. Geçmişe dönük eleştirel söy
lem bırakılmalıdır. Kıbrıs politikası yeni
den gözden geçirilmelidir.

Bu provokasyonlardan dolayı Terörle 
Mücadele Yasası aceleye getirilip bu mil
letin boynuna geçirilen bir kement haline 
dönüştürülmemelidir.

Seçimler zamanında yapılmalıdır. Se
çimi erkene çekmek için girişilecek pro- 
vokatif hareketler deşifre edilmelidir.

Hükümet mensuplan tahrik edici söz 
ve icraatlara laf yetiştirme alışkanlıkla-

nndan vazgeçip ileri-geri konuşmamalı
dırlar:

Yapılıp edilenlerin amaç ve hedeflerini 
keşfetmeden oluşturulmak istenen yangı
na kendileri de benzin sıkmamalı, sat
ranç tahtasında bir piyon olmamalıdır
lar.

Son olaylar, kimlerin bu ülkenin kal
kınmasını, güçlenmesini istediğini, kim
lerin de sürünmesini istediğini açığa çı
karm ıştır. Kimlerin karanlıktan yana 
kimlerin de aydınlıktan yana olduğu an
laşılmıştır:

“Allah, rızasına uyanları bunun- 
la(Kur’an) kurtuluş yollarına ulaştınr 
ve onlan kendi izniyle karanlıklardan 
nûra çıkanr. Onlan dosdoğru yola da 
yöneltip iletir. ”(5/16 )

“Allah iman edenlerin velisidir. On
lan karanlıklardan nûra çıkanr; küfre
denlerin velileri ise tağuttur. Onlan da 
nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte on
lar, ateşin halkıdırlar, orda sürekli ola
rak kalacaklar dır. ”(2/25 7)

Yönetimler, meşrû zeminlerde darbe- 
siz, entrikasız, hilesiz el değiştirmelidir.

Yapılması gereken, devletin emrine 
milleti değil, milletin emrine devleti ver
mektir.

Devlet millet için vardır, millet devlet 
için var değildir.

Unutmamak gerekir ki; “İNSANI YA
ŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN.''

Unutmamak gerekir ki; bir gece iki 
gündüz arasındadır.

Unutmamak gerekir ki; her gecenin bir 
gündüzü vardır.

Unutmamak gerekir ki; kula kulluk 
dönemi bitecektir. m

Notlar
1- Tarımcıoğlu, F., “Geçmişe Bakmak Yeterli", Aksiyon, 

İstanbul sayı 172,1998, s. 31
2- Yeni Şafak, 18.05.2006.
3- CNN TÜRK 17.05.2006, Hürriyet 18.05.2006
4- Cumhuriyet, 20.05.2006.
5- İnan K., Hayır Diyebilen Türkiye, Timaş, İstanbul 

(1995), s 28,35
6- Chomsky, N. ABD Terörü, Pınar Yayınları, İst. 
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ÇOK KARANLIK BİR SENARYO

Kapak

METİN ALPASLAN

D anıştay’a yapılan saldırı, bazı çevreler ta
rafından tıpkı 28 Şubat sürecinde olduğu 
gibi istismar edildi. Saldırı CHP’liler tara

fından laik-demokratik Cumhuriyete bir saldırı 
şeklinde lanse edilerek, olayda hayatını kaybe
den M.Yücel Özbilgin’in cenazesi, ‘Mollalar 
İran’a’, Türkiye laiktir laik kalacak’, ‘Hükümet 
istifa’ sloganlarıyla bambaşka bir mecraya çekil
mek istendi.

Olay Büyük Bir Oyunun Parçası

Saldırganın ideolojik kimliği açıklanmasına ve 
asıl maksat belli olmasına rağmen, CHP ve bazı 
çevrelerin olayı istismara çalışması Çankaya he
saplarında kartların erken açıldığını gösteriyor. 
Kemal Anadol ve Kenan Evren saldırının Cum
huriyete karşı bir ‘Kubilay olayı’ olduğunu söy
lüyorlar. Ertuğrul Özkök, “Bu, Türkiye Cumhu
riyetimin 11 Eylül’üdür” diyor. Sağduyu ve iti
dal tavsiye etmek yerine karanlık odaklarca tez
gahlanan siyasi cinayetleri dindar kesimler işle
miş gibi göstererek toplumsal histeri kışkırtılı
yor. Cinayet ve kan üzerinden siyasi çıkar sağla
maya çalışan çevrelerin bu provokasyonu, eko
nomik ve siyasi kriz yaratarak ülkeyi istikrarsız- 
laştırmak isteyen dış güçlerin isteği ile örtüşü- 
yor. Derin güçler, ülke menfaatlerini bir yana bı
rakarak ideolojik takıntılarıyla mide bulandırıcı 
taktikler uygulamaktan çekinmiyorlar.

Bilindiği gibi, 28 Şubat öncesinde de Uğur 
Mumcu’nun öldürülmesi gibi karanlık siyasi ci

nayetlerin cenaze törenleri ve sonra Susurluk 
olayına karşı başlatılan ‘Bir dakika karanlık’ 
eylemi, bir anda yön değiştirmiş ve Susurluk çe
tesi unutularak bir takım güçler zamanın hükü
metine karşı eylemlere girişmişti. Şimdi de Uğur 
Mumcu olayının farklı bir versiyonu sahneye 
konuluyor.

Terör Statükocuların Ürünü

Sistemin klasikleşmiş iki sendromu ‘şeriat’ ve 
‘bölücülük’ yemden birlikte sahneye konuldu.
12 Eylül ve 28 Şubat benzeri PKK ve irtica ajitas- 
yonları ile oluşturdukları militarist hava ile ini
siyatifi ellerinde tutan gerilim tacirleri, sahip ol
dukları imkanları ellerinden kaçırmamak için 
yine iş başındalar. Ülkeden çok kendi iktidar ve 
statükolarını düşünenler, olağandışı yöntemler
le toplumsal gerilimlerin artmasını istiyorlar. Bu 
amaçla, müdahaleyi haklı çıkartacak bir kaos ve 
kan gölü ortamı oluşturmak için 12 Eylül ve 28 
Şubat manüplasyonlarma benzer olayları tahrik 
ediyorlar.

Hakkari’de, çocukları taşıyan servise yönelik 
iğrenç saldırının Şemdinli davasının bir gün ön
cesine denk gelmesi manidardır. Bu provokatif 
saldırıyı gerçekleştirenlerin amacının, sanıkların 
elini rahatlatmak, kardeş kavgasını körüklemek 
ve cuntacılara harekât sahası kazandırmak oldu
ğu gayet açıktır. Eylem öncesi, görgü tanıkları
nın jandarmaya verdiği bilgi ve eşkallere göre, 
yöre insanına benzemeyen biri gözlüklü, diğeri
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sakallı iki kişinin bomba tertiba
tını parkeli yola döşedikleri, da
ha sonra olay mahalline hakim 
bir tepeden çocuk servisinin ge
çiş güzergahını izledikleri, ser
vis otobüsünün geçişi sırasında 
bombayı patlatmayıp, arkadaki 
koruma aracı geçişini tamamla
yınca patlattıkları ve böylece sa
dece yaralamalı bir eylem ger
çekleştirdikleri öğrenilmiştir. 
Psikolojik harbin gereği olarak, 
servisteki yöre halkı çocukları
nın “asker çocukları” diye ba
sma servis edilmesi de dikkat 
çeken bir başka ayrıntıdır. Hak
kari’de çocuklara yönelik bom
balama eylemi bahanesiyle 
tankları şehir merkezinde yürü
ten cunta ekibi, benzer eylemle
ri başka yerlerde de gerçekleşti
rerek tıpkı Sincan’da olduğu gi
bi olağanüstü bir konjonktürün 
oluşmasını planlamaktadır.

Zamanlamaya Dikkat!...

9 Mart 1971 Cuntasının İstan
bul ayağını yürüten İlhan Sel
çuk, kabaran darbeci refleksleri 
ve Cumhuriyet Gazetesinin 
Çankaya temsilcisi ile olan mu
habbetinden aldığı cesaretle, 
gazetesindeki imzasız başyazı
da, “2007 ’y e  doğru Türkiye 
Cumhuriyeti büyük bir sınav y a 
şayacak ve gerilimden geçecek  
gibi görünüyor” diyordu. Yine 
bu yazısında hem Cumhurbaş
kanını Anayasada olmayan yet
kilerle donatıyor, hem de yasal 
olmayan bu yetkileri kullanma
sını taraf tutmak diye nitelen
dirmenin hukuk devleti man
tığına aykırı davranış olacağı
nı’ söyleyerek karakuşi bir 
mantık sergiliyordu.

Durup dururken Cumhur-

BI2M I3 H  _ Salih Mcmc:sn 

Fölis ipucunu +*fcip ed er

başkanı Harp Akademilerindeki 
o konuşmayı niçin yaptı? İçeri
de ve dışarıda bir sürü sıkıntı 
varken toplumu germekten öte 
bir işe yaramayan bu tür konuş
malar niçin yapılır? Cumhurun 
başı olması gereken bir insan 
niçin topyekun savaştan bahse
der. Menfur olayın harareti he
nüz geçmeden şaibe altındaki 
bir sürü rektörü Çankaya’da 
toplamanın bir anlamı var mı
dır? Bazıları mahkemelerde yar
gılanan rektörleri korumanın 
Cumhuriyeti korumak olduğu
nu söylüyorlar. Ya rektör suçlu 
çıkarsa, o zaman Cumhuriyeti 
nereye koyarsınız? Bir temsil 
makamı olması gereken Cum
hurbaşkanı bazen bir muhalefet 
partisi başkanı gibi, bazen de ic
ranın başı gibi davranarak sınır
larını ziyadesiyle zorluyor.

Bu arada, Demirel de süku
netini bozarak kamuoyunda gö
rünmeye başladı. Ülke gezisine 
çıkıp, her vesile ile erken seçimi 
gündeme getiriyor ve darbe dö
nemlerine gönderme yaparak, 
“erken seçim yapılsaydı, darbe
ler olmazdı” diyor. “Sezer’in 
bir bildiği var ki konuşuyor” gi
bi laflar ediyor.

Halef-selef bu iki zat top
lumsal barışa katkı sağlamak 
yerine, huzur bozucu konuşma
larıyla gerginlik operasyonuna 
katkı sağlıyorlar. Ecevit’in önü
ne fırlatılan Anayasa kitapçığı 
ile 2001 krizi patlamıştı. Bu 
kez, İlhan Selçuk muhabbetinin 
gerdiği ortam, piyasalarda 12 
Mayıs sarsıntısına sebep oldu.

Saldırıdan bir gün önce Bay- 
kal, “Cumhuriyet tarihinin en 
önemli kırılm a noktalarından bi
rine yaklaşm ış bulunuyomz” de
mişti. Ayrıca, “Türkiye sert bir
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tartışmanın içine giriyor. Bunun sorumlusu 
iktidardır"  diyerek hem durup dururken 
ortamı kendi sertleştiriyor, hem de suçlu
yor.

Bir taraftan Erzincan’da 4 çocuğu yitirir
ken, diğer taraftan Güneydoğudan gence
cik asker cenazeleri geliyor. Buna rağmen 
Kürt-Türk çatışmasını bir türlü sahneye 
koyamadıkları için, bu defa, Cumhuriyet 
Gazetesi’ne üst üste 3 bomba atılarak laik- 
çi-şeriatçı ayrımına dayalı ikinci bir top
lumsal kriz devreye sokulmak istendi. Bu 
da yetmedi, Danıştay’a bir saldırı düzenlen
di. Saldırgan, müzakere salonuna kadar gi
riyor, silahını çekerek beş üyeye birden ateş 
ediyor. Danıştay üyesi bir hanımefendi, te
röristin güya ‘Allah’ın askerleriyiz’ diye 
bağırdığını, tetiği çekmeden önce ‘tekbir’ 
getirdiği söylüyor. Daha sonra bunun yalan 
olduğu ortaya çıkıyor. CNN Türk kanalı 
olaydan hemen 20 dakika sonra, ‘Danış
tay’a türban saldırısı’ diye duyuruyor ola
yı ve daha hiçbir şey belli değilken 2 ölü ol
duğunu bildiriyor. Aynı saatlerde Ameri
ka’nın CNN’i de olayı “îslami militanla
rın” yaptığını dünyaya servis ediyor.

Olayın türban için yapılmadığı çok açık. 
Saldırı, son aylarda oluşturulmak istenen 
cepheleşme sürecinin son perdesidir, bü
yük bir oyunun parçasıdır. Devamının gel
mesi de muhtemeldir. Bu nedenle, aklı ba
şında herkes soğukkanlı davranmak zorun
dadır. Benzer olaylar Türkiye’de daha önce 
de yaşandı. Önce puslu bir hava oluşturu
lur. Ardından ‘ses getiren eylemler’ düzen
lenir. Bu eylemler sayesinde halk kamplara 
bölünür, devletin zirvesinde didişmeler 
başlar, kurumlar arasında çatışmalar baş 
gösterir. Ve sonuçta her zaman olduğu gibi 
Türkiye kaybeder.

Danıştay 2. Dairesi’nin başörtüsü konu
sunda olumsuz; hatta kabul edilemez ka
rarlar vermesi, her kesimden ağır eleştirile
re muhatap oldu ve kolayca hedef seçildi. 
Şimdi kimliği karmakarışık görüntülü bir 
adam çıkıyor, karardan aylar sonra infaz 
yapıyor. Karanlık bir senaryo ile karşı kar
şıya olduğumuz çok açık. Saldırının, duy

guların kabardığı 19 Mayıs Bayramından 
iki gün önce yapılıp ortalığın köpürtülmesi 
de ilginç bir tesadüf.

Bu arada Uğur Mumcu’nun abisi Avukat 
Ceyhan Mumcu ilginç bir açıklama yapı
yor. Geçen pazartesi günü birinin yanına 
gelerek, “Türkiye’de kan gövdeyi götüre
cek" dediğini açıklıyor. Mumcu, kendisine 
gelen kişinin ismini açıklamak istemediğini 
belirterek, “Bana, ‘Ben istihbaratçı değilim. 
Ama sizin ve Uğur’un eşi Güldal Mumcu’nun 
hayatından endişe ediyoruz■ Başka isimlere 
de saldırı düzenlenebilir. Bu işi MOSSAD y a 
pacak. Türkiye’yi İran konusundaki tarafsız
lığından ayırm ak istiyorlar. Türkiye, İran ile 
çatıştırılacak.’ dedi.” diyor. Bunun üzerine 
16 Mayıs 2005 tarihinde bir basın açıkla
ması yazdığını belirten Mumcu, Türkiye’yi 
yönetenlerin ve kamuoyu öncülerinin dik
katini çekmeye çalıştığını söylüyor.

CHP’nin Tavrı

Belli gazetelerde irtica haberlerinin tırma
nışa geçtiği bir dönemde bu saldırı yapılı
yor. Saldırıya uğrayanların can derdinde ol
duğu saatlerde hemen olay mahalline üşü
şen CHP’lilerin saldırıyı politik ranta dö
nüştürmeye çalışmaları duyarlı ve sorumlu 
bir siyaset anlayışı ile bağdaşmıyor. Daha 
olayın aslı faslı ortaya çıkmamışken, Bay- 
kal’ın, “Siyasete kan bulaşmıştır” tarzın
daki ifadesi, tıpkı Şemdinli iddianamesi sı
rasında sarf ettiği, “Bu bir sivil darbedir” 
ifadesi gibi tehlikeli ve tahrik edicidir.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaş
masıyla beraber alevlenen laiklik tartışmala
rının ön saflarında, giderek daha kavgacı bir 
üslup kullanan CHP lideri Baykal yer alıyor. 
Aylardır her ortamda “Mayıs-Haziran çok 
karışık olaylara gebe” mesajını veriyor. 
“Sine-i millet” e dönme kozunu kullanarak 
önce erken seçim istiyor. Erken seçim iste
mesinin nedeni, hiç şüphesiz, halk iradesi 
için beslediği hassasiyet değil. Öyle olsaydı, 
sandıkta elde edemediğini devletin sivil ve 
askerî kesimlerine dayanarak elde etmeye 
çalışmazdı. Hesabı basit: Muhtemel bir er
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ken seçim kampanyasını, laikliği kurtarmak 
adına Erdoğan veya başka bir AKP’linin 
Köşk’e çıkışını durdurma kavgası üzerine, 
yani bir laikler-laiklik karşıtları kutuplaş
ması üzerine kurarak, bir cepheleşme oluş
turarak oylarını artırmak istiyor.

Baykal’ın tutumu, laiklikten çok kendi 
koltuğuyla ilgili şu endişeden kaynaklanı
yor: Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasın
dan sonra yapılacak seçimlere AKP yeni bir 
genel başkanla girecek ve muhtemelen yine 
birinci parti olacak, CHP ise ağır bir yenil
giye uğrayacak. Çünkü yapılan anketlerde 
AKP CHP’nin iki katı oy alıyor. Birbirini iz
leyen iki genel seçimde önce Erdoğan, son
ra yeni bir lider yönetimdeki AKP karşısın
da ağır yenilgi alan, üstelik cumhurbaşkan
lığını Erdoğan’a kaptırmış bir Baykal’ın yo
la devam edebilmesi çok zor. Koltuğunu bı
rakmak zorunda kalabileceğini düşünmek 
Baykal’ı hırçınlaştırıyor.

Terör Kimin İşine Yarar?

Bu tür kirli ve karanlık oyunlar kimin işine 
yarıyor ve karşı tarafta kimleri mağdur et
mek için kullanılıyorsa, ona göre müseb
biplerini aramak gerekiyor. Eylemin arka
sında ülkede darbe ve kaos ortamını besle
yici bir odağın bulunduğu akla geliyor.

Bu defa irtica tehdidinin hangi amaçla 
kullanıldığına baktığımızda, bu saldırının 
laikçi kesimlerle Müslümanlar arasında hu
sumet oluşturmaya, mevcut çatışmayı daha 
da şiddetlendirmeye yönelik bir eylem ol
duğu anlaşılıyor. Çünkü bu karanlık olay 
vesilesiyle yine Müslümanlara saldırmaya 
başladılar. Yavaş yavaş irtica senaryoları 
sahneye konulmaktadır. Bu kavganın kö
rüklenebilmesi için yeni Müslümler, Fadi- 
meler, Kalkancılar bulunacaktır. Bu tür 
olayların üstüne atlayıp rejim krizi çıkar
mak isteyenler psikolojik harbin bir parça
sı veya piyonu durumundadırlar.

Olayın iç ve dış dinamiklerden kaynak
lanan iki boyutu vardır. Birincisi Cumhur
başkanlığı seçimi olup, kriz yaratarak iste
medikleri birinin Çankaya’ya çıkışını en

gellemek. “Cumhuriyetin son mevzii Çan
kaya Köşkü” gibi savaşçı tanımlamalarla 
tavsif ettikleri Cumhurbaşkanlığı müesses 
nizam için çok önemlidir. Türkiye’yi erken 
seçime zorlayıp, istedikleri kimseyi seçtir
mek için her türlü oyunu tezgahlayacaklar- 
dır. Bunun için laikçi cephedeki erimeyi 
durdurmak ve laikçi hassasiyetleri kuvvet
lendirmek istiyorlar.

İkincisi ise ABD’nin İran’a muhtemel 
müdahalesidir. Şeriat, irtica yaygaraları ile 
dindar insanları zan altında bırakarak, İran 
karşıtlığını körüklemek suretiyle Amerikan 
saldırısına zemin hazırlamak. ABD, Türki
ye’yi İran üzerine sürmek istemektedir. Ba
şörtüsü konusu, İran’a yönelik nefret duy
gusu artırılarak İran’a saldırının psikolojik 
ortamını oluşturmak için kullanılıyor.

Uzun Dönemdir Devam Eden 
Stratejik Bir Plan

Türkiye’de bu tür tezgahlar her zaman ku
rulmuştur. Ana muhalefet lideri, Sezer ile 
ağız birliği etmiş gibi, “Saldırının hedefin
de Anayasa vardır” diyor. Sisli havayı se
venler panik havası oluşturarak saldırıdan 
yararlanmayı fırsat olarak görüyorlar. Bir 
hayli işlerine gelen bu olayı tam bir seçim 
malzemesi olarak kullanıyorlar. Benzer sal
dırı Adalet Bakanlığı’na yapıldığı zaman hiç 
kimseden ses çıkmamıştı.. Kimse protesto
da bulunmamıştı. O saldırı da devletin bir 
kurumuna yapılmıştı. Ama kimse bu saldı
rı, Anayasaya ve Cumhuriyete karşı yapıl
mıştır deyip Anıt Kabir’e yürümemişti.

Kuvayı Milliye yapılanmaları, Müdafaa-i 
Hukuk dernekleri bu planlı hazırlığın par
çalarıdır. Olay sıcakken derhal bindirilmiş 
kıtalar Danıştay önüne yönlendirildi. Saba
ha kadar bina önünde gösteriler yapıldı. 
Aralarında emekli generaller vardı. Ateşli 
nutuklar attılar. Yargı mensupları cüppele
rini giyerek Ataya şikayet için Anıt Kabir’e 
yürüdüler. Bir kabri şikayet mercii haline 
getirmek “ilerleme” ve “aydınlanma” ile 
nasıl bağdaştırılır, anlamak zor.

Diğer taraftan; başkentte bazı resmi ku
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rumlar, çalışanlara bu törenlere “katılma 
m ecburiyeti” getirdi. Kamu kurumlan, 
“Katılmanız şart” diyerek çalışanları baskı 
altına aldı. Bu kurumlardan biri de Gazi 
Üniversitesi... Rektörlük, öğretim üyelerine 
ve görevlilerine, “yoklam a alınacak. Kat ılı
mınız şart” duyurusu yapıyor.

Yeter Artık!..

Baykal, “Kimsenin başı zorla açılmıyor, 
ama zorla kapatma başladı” diyor. Bu söz
leri sarf ederken insan biraz utanır ama ma
alesef bu siyaset baronlarının beslenme 
kaynağı işte bu çirkin siyaset. Sanki bu ül
kede o zulümler hiç yaşanmamış gibi halkı 
aptal yerine koymak ancak Baykal gibilere 
yakışır. Tam tersine, bu ülkede kimsenin 
başı zorla kapatılmadı, ama zorla açıldı. Kız 
öğrenciler coplandı, yerlerde sürüklendi, 
bileklerine kelepçe takıldı. 13-14 yaşındaki 
kız çocukları okullarının önünden alınıp, 
polis minibüslerine doldurularak 40-50 km 
uzaklıktaki kenar mahallelere götürülüp 
bırakıldı. Bu emirleri 28 Şubatçı yöneticiler 
verdi. Başı açık hiç kimse böyle bir muame
leye maruz kalmadı. Aslında bunların derdi 
başka. Hem Anadolu kadınının başörtüsü
ne diyeceğim yok’ diyorlar hem de Eskişe
hir’den Başbakanı ziyarete gelen bir gurup 
başörtülü kadını dillerine doluyorlar. Ya- 
lan-dolanla siyaset bu olsa gerek.

Milletin bütün hassasiyetlerini kırıp dö
küyor, bütün değerlerini ayaklar altına alı
yor, sonra da özel yetiştirildiği anlaşılan bi
rinin eline silahı verip cinayet işletiyorlar. 
Bu çok çirkin bir senaryo. Aslında saldırıyı 
yapanlarla, bu durumdan siyasi rant elde 
etmek isteyenler aynı amaca hizmet ediyor.

Herkes Aklını Başına Almalıdır

Türkiye, bir avuç azınlığın “Atatürk” ve 
“Laiklik” istismarına meydan vermemeli
dir. Cumhuriyeti, Atatürk’ü ve Laikliği mi
litan cephenin istismar malzemeleri olmak
tan çıkarmak, her tür iç ve dış provokas
yona karşı tedbir almak, bütün kuramların

temel görevidir. Hiçbir gerekçe şiddeti meş
rulaştıramaz. Hiçbir sebep terörü haklı gös
teremez. Hele insan hayatına kasıt varsa; 
kökeninde ne olursa olsun, şiddetle lanet- 
lenmelidir. Sadece saldırganlar değil, perde 
arkasındaki kurgucular ve bu olaylardan 
rant devşirenler de afişe edilmelidir.

Cenaze törenleri sırasında bindirilmiş 
kıtaların yaptıkları provokasyonları deşifre 
etmek yerine, bu tür eylemlerin çok fayda
lı olduğunu ve devam etmesi gerektiğini 
söylemek, sorumlu mevkilerdeki insanlara 
yakışmaz. Bu tür eylemleri telin etmek ye
rine terör odaklarını sevindirecek tarzda 
beyanatlar vermek ateşe körükle gitmektir. 
Deliller ortaya çıkmadan sorumluluk sahibi 
kişi ve kuramların peşin hükümle olayı ba
şörtüsü ile ilişkilendirmesi ve hükümete 
karşı bir kampanyaya dönüştürmesi vahim 
bir hatadır.

Olay politik çıkarlara alet edilmeyecek 
kadar derindir. Siyasi aktörler bu tür mesele
leri kendi kısa vadeli çıkarlarına alet ede
mezler. Bu tür eylemleri, tıpkı 28 Şubat’ta ol
duğu gibi toplumun bir kesimini mağdur et
mek için kullanmak, belki kısa vadede bazı 
kesimlerin işine yarayabilir, ama uzun vade
de hem ülke zarar görür, hem de kendileri.

Olaym daha acısı yaşanırken Sezer ve Da
nıştay Başkamnın ideolojik demeç vermesi 
yangına körükle gitmektir. Olay çirkince ve 
tarafgir değerlendirilmiştir. Hatırlanacağı 
üzere, önceki Yargıtay başkanı zamanında 
malum bir dava vesilesiyle dört tane hakim 
Yargıtay Başkamnın kendilerine baskı yaptı
ğını açıkladıkları halde, HSYK sadece Başka
nın emekli olmasını istemişti. Ama Van Sav
cısı Sarıkaya hemen aforoz edildi.

Bu tür şiddet olaylarına meydan verme
mek için, haksız uygulamalara son verilme
si ve yargının adil davranması gerekir. Ülke 
insanını sürekli dışlayarak, sürekli gererek 
bu olaylara sebebiyet verenler biraz da ken
dilerini sorgulamalıdırlar. Yargının ideolo
jik  davrandığı yerde adaletin işi biter. Halkı 
çaresizleştirmek, “Anamı ağlatan kadı, kimi 
kime şikayet edeyim” noktasına getirmek 
ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür, m
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Kapak

DANIŞTAY'A SALDIRI, 
SEÇKİNCİLİK VE LAİKLİK

MUSTAFA AYDIN

A slında üzerinde duracağımız konu Um- 
ran’m geçen sayısının kapak yazılarında 
“Oligarşik yapı- sanal irtica ve mürettep 

terör arasındaki Kısır Döngü” başlığı altında ga
yet güzel verilmiştir. Şemdinli’den Danıştay bas
kınına gelişen olaylar, halkı temsil eden iktidarı 
dışta tutma, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi ülke
nin geleceğine ilişkin önemli bir kararda toplu
mu atlama çabalarının bir ürünüdür. Uzun bir 
zamandır sessiz kalan PKK, beklenen çıkışı yap
mayınca bilindiği gibi Şemdinli’de gerçekleştiri
len yapay bir olayla süreç yeniden başlatılmıştır. 
Ancak yeni olaylara ihtiyaç hissediliyordu. İşte, 
kim nerede ve nasıl planlarsa planlasın Danıştay 
baskını bu beklentiye denk düşmüştür. Devletin 
zirvesindeki beyanatlar ve hatta tahrikler bü 
beklentiye işaret etmektedir.

Danıştay’a Yapılan Saldın

Şüphesiz Danıştay’a yapılan saldırı ve katliam tek 
kelimeyle iğrenç bir harekettir. Böylesi bir hare
kete tepki göstermek de gayet insani ve en doğal 
bir iştir. Ancak tepki biçimi, bir grup manipüle 
edilmiş vatandaşın dışında genel olarak toplu
mun içini bulandırmıştır. Kimin, niçin ve hangi 
amaçla yaptığına ilişkin hiçbir verinin bulunma
dığı bir aşamada, devletin önemli kuramlarının 
başındaki temsilcilere göre katil, hükümetten ce
saret almış bir irticacıydı ve sıktığı kurşun laikli

ğe sıkılmış bir kurşundu. Gerçekten de özel ola
rak devleti temsil ettiği düşünülen kuramların 
en üst seviyedeki temsilcileri temsil ettikleri ku
ramlarla bağlantısı bulunmayan beyanlarda bu
lundular. Sözgelimi devletin, her türlü katilin üs
tesinden gelebileceğini, dolayısıyla toplumun sa
kin olması gerektiğini tavsiye etmesi beklenen
ler, bunun tam tersi bir tavır sergilediler, tam ak
sine tahrik dolu ifadeler kullandılar. Kabullerin
ce dincilik suçüstü yakalanmıştı.

Refleksler bildik reflekslerdi; mesajlar öteden 
beri tanıdığımız mesajlardı. Ortak tarafları ken
di kurumsal yapılarını göz ardı etmeleriydi. Bu 
çerçevede Cumhurbaşkanı, “cinayeti, temsil et
tiği cumhura sıkılmış bir kurşun” olarak yapıla
bilecek makul bir yorum ve topluma baş sağlığı 
dileme yerine, konjonktürel siyasal beklentiye 
uygun olarak, katilin o anda uydurulmuş dinci 
kimliğinden hareketle, laikliğe sıkılmış bir kur
şun olarak nitelendirmiştir. Bu mevcut varsayı
ma göre katil bu işi başörtüsü yasağını protesto 
etmek için yapıyor, saldırı salonunda tekbir ge
tiriyor, Danıştay üyelerini hedef gösteren Vakit 
Gazetesini yanında taşıyor, vb. Yani laikliğe sal
dırı tasarımının bütün unsurları yerindeydi.

Danıştay Başkam, “yargı ayaktadır ve her tür
lü cinayeti açığa çıkaracak güçtedir, toplum, 
yargısına güvensin..” anlamında bir mesaj yerine 
yargı dışı yargılarda bulunuyor; kendinin de 
kuşku duyduğu yargılardan rahatsız olmadığına
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işaret eden beyanlarda bulunuyor. Yani 
yargı gücünü adaletten ve kamu vicdanın
dan değil, bunların karşısında olduğunu 
ima ettiği laiklikten alıyordu. Asker de dev
redeydi, Genelkurmay Başkanı manipüle 
edilmiş kitlelerin bir zarar çıkarmadan at
lattığı cenaze töreninin ardından sükûnet 
tavsiyesi yerine tepkilerin devamını diliyor; 
bir güvensizlik sorununun asker için ifade 
ettiği anlama göndermede bulunmuyordu. 
Cenaze töreninde askerin alkışlanmasına 
karşılık siyasilerin yuhalanması ayrıca dü
şündürücü bir konuydu.

Siyaset arenasında bulunan CHP lideri 
Deniz Baykal, gözlerini kırpmadan “Siyase
te kan bulaşmıştır” diyor, eğer bu cinayet 
iktidar- muhalefet geriliminden nemalanı- 
yorsa, siyasetin bir ucunda kendinin bulun
duğunu bile düşünmüyordu. Cenaze töre
ninde kendisinin de yuhalanmış olmasın
dan bir sonuç çıkarmış mıdır bilinmez. Bu 
arada YÖK Başkanı gibi temsilciler de bu 
çerçevede beyanlarda bulundular. 28 Şu- 
batçı basın bihakkın görevinin başındaydı. 
Bazıları işi darbeye davetiye çıkarmaya ka
dar götürdü. Sözün kısası bu kuramların 
hemen tüm temsilcileri (Türköne’nin Şem
dinli için dediği gibi) kendi kalelerine birer 
gol attılar.

Tabi burada üzerinde durulması gerekli 
önemli nokta, asıl kurşunun kime sıkıldığı, 
fiili saldırının niçin Danıştay’a yapıldığıdır.

Fiili saldırının Danıştay’a yapılmasının 
en önemli sebebi, herhalde ses getirecek bir 
yer olmasıdır. Hatırlanacağı üzere daha ön
ce gerçekleşen tüm cinayetler, hemen her
kesçe tanınan ve laik kimliği ön planda 
olan kişilere yapılmıştı. Bu cinayet tipi, aşa
ğıda belirtileceği üzere seçkinci kullanıma 
uygun bir iştir. Esasen olayın şablonu belli 
olduğu için bu cinayette de o alıştığımız 
tepkiler verilmiş, o doğrultuda açıklamalar 
yapılmıştır.

İşin gerçeği fiilen Danıştay’a sıkılan kur
şun, nihai noktada topluma, halk etosuna 
sıkılmış bir kurşundur. Halka siyasal arena
da gözdağı vermek, mevcut iktidarın kitle
sini dağıtmak, seçkinci yapıyı daha bir pe

CHP lideri Deniz Baykal: "Siyasete kan bulaşm ıştır"

kiştirmek amacına yönelik bir harekettir. 
Mevcut hükümet tarafından, 28 Şubatın 
tahribatı, en azından ekonomik yönden gi
derilmiş ve kendisine emaneten verilmiş 
bulunan iktidar artık çekilip alınma zamanı 
gelmiştir. İmdi asıl seçkinci iktidar, Şem
dinli’den bu tarafa kendini yeniden konum- 
landırmaya çalışmaktadır.

Seçkinci Yapı

Gerçekten de bu olaylar Sosyolojik olarak 
hangi eksenlerde değerlendirilebilir? Tür
kiye’nin sosyal- politik dönüşümünde yay
gın olarak kullanılan ilke “merkez -  çevre” 
denklemidir. Yani Osmanlı’dan günümüze, 
bir siyasal merkez ve bir de çevre vardır. 
Merkezde devlet, daha doğrusu devlet adı
na hareket eden bir seçkinler yapısı; çevre
de ise yönetilen geniş bir kesimi vardır. Bu 
yönetilenlerin adı, Osmanlı’da reaya, Cum
huriyet döneminde halktır. İkisinin de sa-
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dece siyaset değil, dinden sanata tüm ku
rumsal yapılarında bir farklılığı vardır. Ama 
asıl farklılık siyaset alanındadır. Üstelik 
seçkinciye göre siyaset halka bırakılamaya
cak kadar önemli bir iştir. Dolayısıyla onu 
dışta tutabilmenin bütün yolları meşrudur.

Merkez- çevre denklemi Cumhuriyet

Kanaatimce mevcut ikilem kısaca, yukarıda yöneten seçkin- 
ci yapı -  aşağıda yönetilen halk olarak adlandırılabilir. Li
beral -  Marksist, sağcı -  solcu, ilerici -  gerici ve hatta Cum
huriyetçi -  demokrat gibi, seçkinciliğin sonuna kadar sami
miyetle tutunduğu hiçbir ideolojisi yoktur. Yerine göre Ba
tıc ı, ihtiyaç duyduğunda dincidir. Önemli tek şey iktidarı 
elinde tutm ak ve halka kaptırm am aktır.

döneminde yeni ve daha etkin bir yapı ka
zanmıştır. Bir geçiş döneminin verilerinden 
de etkilenerek söz konusu ikilem kemikleş
miştir. Sosyal bilimciler bu ikili tabakalaş
maya farklı adlar vermektedirler: Üstte Batı
cı/laik aydın kesim -  aşağıda yerlici dindar 
halk kesimi, yukarıda solcu aydın -  aşağıda 
sağcı halk, yukarıda yöneten laik azınlık -  
aşağıda yönetilen İslamcı çoğunluk, vb.

Kanaatimce mevcut ikilem kısaca, yuka
rıda yöneten seçkinci yapı -  aşağıda yöne
tilen halk olarak adlandırılabilir. Liberal -  
Marksist, sağcı -  solcu, ilerici -  gerici ve 
hatta Cumhuriyetçi -  demokrat gibi, seç
kinciliğin sonuna kadar samimiyetle tutun
duğu hiçbir ideolojisi yoktur. Yerine göre 
Batıcı, ihtiyaç duyduğunda dincidir. Önem
li tek şey iktidarı elinde tutmak ve halka 
kaptırmamaktır. Devleti tekelinde, toplu
mu vesayetinde görmekte ve kendini, ikti
darı halk ile paylaşmamak üzere kurmuş 
bulunmaktadır. Çağdaşlaştırıcılık bile ken
dinin ileri sürdüğü bir meşrulaştırma ide
olojisinden ibarettir. Analizci A. İnsel’in de
diği gibi içeriğinden endişesi vardır.

Buna karşılık halk yerlici ve özellikle 
dindardır. Problem de burada başlamakta
dır. Tarih boyunca dinin misyonunda gö
rüldüğü gibi, halk katları seçkinci ideoloji

sine karşı kendini din ile var kılmaya çalış
maktadır. İşte seçkinci yapıyı çileden çıka
ran da budur, ne yapıp edip dinin halk kat
larındaki etkinliği kırılmalıdır.

Belirtmeliyiz ki seçkinci yapı, siyasette 
doğal olan seçkinler yapısından farklı ola
rak, kendisini dönüşüm dışı sayar, iktidarı
nı halk ile paylaşmaktan kaçar, bunun için 
de toplumu vesayet altına almaya, Weber- 
yen bir ifadeyle (değerler, inançlar, eğilim
ler ve özellikle dininden oluşan) halk eto- 
sunu dışta tutmak için uğraşır. Bu özelliği 
onu sadece din ile değil, kabul ettiğini ileri 
sürdüğü diğer modern değerlerle de çatış
maya götürür. Demokrasi, sosyallik, insan 
hakları ve hatta hukuk ilkesi kendisi için 
yerine göre bir ayak bağı olarak görülebilir. 
Tabi ki seçkincilik doğası itibariyle oligar- 
şik bir yapıdır

Bu gerçeklerden dolayıdır ki onun görü
nüşte tutunabileceği tek ilke vardır: Halk 
etosunu dışlamada ve kendi iktidarını gü
venceye almada bir garanti olarak gördüğü 
lâiklik. Yine bundan dolayıdır ki anlamlı -  
anlamsız, olumlu -  olumsuz, karşıt olarak 
gördüğü tüm eylemler, laikliğe karşı yapıl
mış eylemlerdir. Meselâ Danıştay’a sıkılan 
menfur kurşun, hukuk sistemine değil, la
ikliğe sıkılan bir kurşundur. Onun için bü
tün yollar döner dolaşır, laikliğe ulaşır.

Niçin Laiklik?

Aslında burada laiklik de Batıdaki genel ge
çer anlamının ötesinde bir işlev taşımakta
dır. Genelde filizlendiği ülkelerdi laiklik en 
kalın çizgileriyle kilise (genel olarak din) 
ve devlet ayrışmasını, nihai sözü söyleyen 
devlet olsa bile bu kurumsal olguların bir
birine karışmamasını ifade etmektedir. İs
lâm’da böyle bir ayrışma tartışılabilir. Ama 
bağlamında laiklik devlet gibi dinin de oto- 
nomluğunun kabulü üstüne kurulu bir me
kanizmadır.

Türkiye’de laikliğin Anayasaya girdiği 
1937 yılından beri, sınırlı da olsa dini et
kinlikler, söz konusu ilkenin, dinin oto- 
nomluğunu kabulü üstüne oturtulmuştur.
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Ancak seçkinci yapı bunu bile bir türlü 
hazmedememiş, laikliğe dinin burnundan 
gelecek bir ilke gözüyle bakmıştır. Bir baş
ka deyişle seçkincilik laikliği din dışı yapı
lanmayı koruma ve (Davison’un ifadesiyle) 
dini kontrol altında tutma işlevini yerine 
getiren bir ilke olarak algılamıştır.

Ne var ki son zamanlarda hükümet et
mek için halk katlarına yeterince hâkim 
olamama endişesi onu halk etosu olan İs
lâm’a karşı harekete geçirmiştir. Elindeki 
erkle laikliği devlet sekülerizmi olarak yo
rumlamaya başlamıştır. Burada sekülerizm, 
bütün kültürel dünyamızda doğal olarak 
kutsallığın azalıp dünyeviliğin arttığına iliş
kin bir görüştür. Ancak sosyal bilimlerdeki 
en somut anlamıyla sekülerizm doğal bir 
gelişmedir, devlet gücüyle dayatılan bir şey 
değildir. Batıda da ciddi düşünürler bu 
kendiliğinden süreç için de kaygılarını be
lirte gelmişlerdir.

Bugün Türkiye’de laiklik bir devlet se
külerizmi, yani “sosyal - kültürel hayattan 
dinin devlet eliyle sökülüp atılması” olarak 
yorumlanmaya çalışılmaktadır. Devletçe iş
gal edilen kamusal alandan (ki alanın sahi
bi devlet değil toplumdur) din sökülüp atıl
mak istenmektedir. Bunu da laiklik üzerin
den yapma çabasındadır. Çünkü laiklik 
Anayasanın teminatı altındadır. Devletbaş- 
kanı Sezer’in kullandığı bir ifadeyle “içini 
boşaltıp gönüllerince doldurmaya” çalış
maktadırlar. 28 Şubat kalıntısı başörtüsü 
yasağı bu girişimin ilk tipik örneğidir. 
Cumhurbaşkanı Sezer, kamusal alanda iba
detlerin kısıtlanabileceğini, laik aile yapı
mızın korunacağını, vb. söylemektedir. Da
nıştay sokakta başörtülü dolaşmanın kötü 
örnek olduğuna ancak bu çerçevede karar 
verebilmektedir.

Sözün kısası seçkinci yapı laikliği yeni
den tanımlama, ona toplumu daha bağlayı
cı bir anlam kazandırma gayretindedir. İşte 
kamu vicdanını rahatsız eden bu gelişmeye 
karşı, toplumla bağlantısı itibariyle hükü
met ve parlamentodan haklı serzenişler gel
meye başlamıştır. Meclis Başkanı Bülent 
Arınç’m o anlamlı konuşması ve laikliğin

artık kamu vicdanını rahatsız etmeyecek 
bir tanıma kavuşturulması talebi bu çerçe
vede değerlendirilebilir. Şimdi Danıştay’a 
sıkılan kurşun bu anlamlı tartışmayı dur
durmak, ileri sürülen devlet sekülerizmini 
sürekli kılmak için kullanılmaktadır.

Ne yazık ki devletin en önemli kurum- 
larım temsil eden kişilerin tutarsız reaksi
yonları nedeniyle (Türköne’nin o anlamlı 
ifadesiyle) Şemdinli’de 2-0 mağlup edilen 
devlet, burada da en azından 4-0 mağlup 
edilmiştir. Bundan da en çok seçkinci zırhı 
haline getirilen ve bir biçimde halkın karşı
sına başka bir din olarak dikilen laiklik za
rar görmüştür. Bu vesile ile laiklik tartışılıp 
kamu vicdanında içselleştirilebilecek bir ta
nıma kavuşturulmalı, özellikle bir devlet 
sekülerizmi olarak dayatılmaktan vazgeçil
melidir.

Ortalıkta sıkça sözü edilen Cumhuriye
tin kazanımlarına gelince, seçkincilik kendi 
iktidar kavgası uğruna bu kazanımları bon
körce harcamaktadır. Sistem Şemdinli’den 
bu tarafa göreli de olsa demokratik kaza
nımlar bakımından en az beş yıl geriye git
miştir. Son zamanlarda, seçkinciliğin ünlü 
sloganı “Laik Cumhuriyet” in başına eklen
meye çalışılan ama içi bir türlü doldurula
mayan “demokrasi” (Demokratik Laik 
Cumhuriyet) her geçen gün anlamsızlaştı- 
rılmaktadır. Anayasanın 2. maddesinde yer 
alan “sosyal” ve “hukuk” ilkeleri ise belki 
halka vurgusu daha fazla olması nedeniyle 
seçkinci söylemde Cumhuriyeti nitelemeye 
henüz yakıştırılamamaktadır.

Öyle gözüküyor ki önümüzdeki günler
de birileri seçkinci kullanıma açık eylemler 
sergileyeceklerdir. “AK Parti’ye Cumhur
başkanı seçtirmemek için her şey yapıla
caktır” diyen CHP, seçkinciliğin en belirgin 
sözcüsüdür. Bu mantıktan her şey beklene
bilir ama halk çığırtkanlığa pabuç bırakma
malı, seçkinci yapının çözülmesi cumhuri
yetin en önemli kazanımı olacaktır ve bu
nun anahtarı toplumun elindeki yasal tavır- 
larındadır. Ancak halk bu süreçte dikkatli 
olmalı, o kendine yakışır vakarla hareket 
etmelidir.
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Kapak

ŞİDDET CUMHURİYETİ Mİ, 
CUMHURİYETÇİ ŞİDDET Mİ?

D. MEHMET DOĞAN

Hukukum Şiddeti, Şiddetin Hukuku

B eklenmedik, fakat bazıları için “istenme
dik” demlemeyecek son vukuat, sert tar
tışmalara yol açarak Türkiye’deki sun’i 

gerginliği besleyeceğe benziyor. Bu şiddet olayı
nın “beklenmedik” olduğu kesin, fakat bazı çev
reler açısından “istenmedik” olmadığı da nere
deyse o derecede kesin. Doğrusu böyle bir vak’a 
olması beklenmiyordu belki, ama isteniyordu. 
Çünkü şiddetin kitabını yazanlar, şiddeti besle
yecek vak’aların olmasını isterler. Kullandıkları 
şiddetin haklılığı ancak böyle vak’alarla teyid 
edilebilir. “Biz demedik mi? Yaptıklarımız az bile. 
Onları Arabistan’a değil, dünyanın öbür ucuna 
göndetmeliydik. Hatta dünyanın hiç bir yerinde 
barınam az hâle getiım eliydik!”

Hukuk, adaleti temin için, hakla teslim 
için ve şiddeti teskin için vardır. Hukukun ol
madığı yerde şiddet vardır, dehşet vardır, terör 
vardır. Çünkü böyle yerlerde hak kuvvetlinin
dir. Kuvvetin hukukun yerine geçtiği yerde şid
det yükselir. Türkiye’de sözlü ve yazılı şiddetin 
son yıllardaki yükselişinde kimin, hangi kurum- 
larm ne ölçüde payı var? Hukuk bazı ahvalde ik
tidar mücadelesinin aracı haline getiriliyor ola
bilir mi? Neden en basit hadiseler temel konula
rın gündeme gelmesine yol açıyor? Neden mu
halefet topluma yeni ufuklar açacak İktisadî, 
sosyal ve kültürel programlar sunarak halkın

tercihine mazhar olmaya çalışacağı yerde sanal 
rejim sorunları üretmeye yöneliyor?

Bu soruların Türkiye’de âcil olarak cevaplan
ması, hem de şimdi cevaplanması gerekiyor.

Hukuk, bir ülkede toplumun varlığını adalet 
ve hakkaniyet temeli üzerinde sürdürmenin baş
lıca yoludur. Toplum yok sayılarak bunun yapıl
masının mümkün olamayacağı da ortadadır. 
Toplumun varlığı, hissiyatı, kültürü, yaşama tar
zı yok sayılarak, devamlı bu hissiyata aykırı du
rularak, kültüre ters konumlanılarak ve yaşama 
tarzına kontur çıkılarak oluşturulan zemin şid
dete elverişli olmaz mı? Hukuk, görüş dayat
maz, kanun yapmaz, kendi sınırları içinde ve ka
nun çerçevesinde yorum yapar; fakat Türkiye’de 
bazı hukuk kuramlarının kanun yapıcıların üs
tünde dokunulmaz bir “vazıı kanun” edası için
de görünmeleri nasıl yorumlanmalıdır?

Hukukun temel prensiplerindendir: Temel 
haklar ancak kanunla sınırlanır. Türkiye’de te
mel haklar yönetmeliklerle, açık veya gizli yö
nergelerle, keyfi görüşlerle sınırlanabiliyor; hat
ta yok sayılabiliyor. Burada hukukun söyleyece
ği sözler olmalıdır. Hukuk bu sözleri söylemek- 
tense, yönergeler, yönetmelikler vs. paralelinde 
yürüyor olabilir mi? Türkiye’de bazı hukuk ku
ramlarının kararları toplumun mutabakatlarını 
zorlayarak adaletin sağlanmasına hizmet edebi
lir mi? Hukukun özünde olmayan şiddet, uygu
lamada sertliklerle kendini gösterebilir mi?
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Şimdi durup sakin kafayla 
bunları düşünmeliyiz. Aklıse
lim, sağduyu; ama herkes 
için!

Bunları düşünmezsek, ön
celikle konunun tarafları 
bunları düşünmezse, toplum 
teskin edilmezse, varılacak 
yer neresi olabilir?

Son vak’anın aktörünün 
(henüz rolünün derecesi bi
linmiyor, figüran mı, yardım
cı oyuncu mu veya tek kişilik 
bir oyunun aktörü mü?) bir 
“hukukçu” olması üzerinde 
bilhassa düşünmek gerekir.
O imam hatip mektebinde mi 
okumuş? Din! tahsil mi gör
müş? Yabancı ülkelerde mi 
öğrenim yapmış? Bu soruların hepsinin ce
vabı hayır: YÖK’ün şiddetinin hâkim oldu
ğu üniversitenin hukuk fakültesinden me
zun olmuş!..

Bir hukukçu, hukukun dilini kullan
maktan vazgeçip neden şiddetin dilini kul
lanmayı tercih etmiştir? Sırf psikolojik so
runları mı buna yol açmıştır, yoksa hukuk 
şiddete müstait bir alan haline mi gelmiş
tir?

Türkiye’de hukuk kurumlan ile ilgili 
düzenlemeler ancak olağanüstü dönemler
de, askerî yönetimlerin kararı ile yapılmış
tır. Ben, 12 Mart Muhtırasından sonra İdarî 
yargıya çeki düzen verildiğini hatırlıyorum. 
Daha tecrübeli bir hukukçu dostum, 1960 
darbesinden sonra Danıştay’ın bir günde 
lağvedilip, bütün üyelerinin emekli konu
muna düşürüldüğünü; ertesi gün tamamen 
yeni bir kadroyla kurulu verdiğini anlatmış
tı!

Şiddet Cumhuriyeti!

“Cumhuriyetçilik” iddiasının, neredeyse 
yüz yıl sonra bile antitez değerlere yaslan
maya devam etmesi, bir çağ yanılmasından 
başka ne olabilir? “Cumhuriyet iyidir, çün
kü monarşi kötüdür. Cumhuriyet iyidir,

çünkü monarşinin dogmatizmi kötüdür, 
cumhuriyet iyidir, çünkü monarşi bilimsel 
değildir!” vs. vs. Bugüne kadar cumhuriye
tin karşı değerlere dayanan iddialarını dil
lendirmek yanında kendi değerleri üzerin
den konuşana pek rastlanmamıştır. “Cum
huriyetin faziletleri” bahsinde söylenebile
cek olanlar bir türlü söylenememektedir. 
Mesela, cumhuriyetin ve cumhuriyetçiliğin 
iyiliğine delil olarak gösterilen monarşinin, 
dogmatizmin, bilimdışılığın kötülüklerine 
karşılık cumhuriyetin bunlardan müstağni 
olduğuna dair örnek ortaya konulm am ak
tadır. Bu yapılamadığı için monarşinin dog
matizmi, bilimdışılığı yerini cumhuriyetin 
dogmatizmi ve bilimdışılığına bırakmıştır.

Monarşinin, saltanatın kötülükleri sade
dinde saltanat, sınıf veya zümre tahakkü
mü, oligarşik yönetim gibi hususlarda söy
lenenler yanında cumhuriyetin bunlardan 
müstağni olduğu, gösterilebilmiş değildir. 
Cumhuriyetçilik tafrası satanların, seçim, 
katılma ve ehliyet konusunda söyleyecekle
ri olmalıdır. Fakat cumhuriyetçiliğin sap
landığı dogmatizm, bu konularda da konu
şulmasını önlemektedir. Cumhuriyetin bi
limcilikle eşdeğer tutulması da laftan öteye 
gidememiştir. Cumhuriyetin bilim karşıtlı
ğı, cumhuriyetçi tezlere temel teşkil eden
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yakın tarihin hakkıyla öğre
nilmesini ve öğretilmesini 
dahi sağlayamamakta, hatta 
engellemektedir. Mustafa Ke
mal Paşa’mn karısı Lâtife Ha- 
nım’ın hatıratı, aradan geçen 
bunca zamana rağmen yayın- 
lanamamaktadır. Bu hatıratın 
yayınlanmaması tezini savu
nanlar, hangi bilimden, han
gi gerçekçilikten dem vurabi
lirler? Gerçeklerin öğrenil
mesini engellemek ne za
mandan beri “bilimsellik” ol
du? Esasında bu konunun 
halk tarafından bilinmesi,
Mustafa Kemal Paşa ile ilgili 
gerçeği değiştirmeyecek, 
onun tarih! rolünü ortadan 
kaldırmayacaktır. Fakat, 
idolleştirilmiş Atatürk imajını etkileyecek
tir. Gerçek korkusu gibi “gerçek Atatürk” 
korkusu da cumhuriyetçilerin değişmez fo- 
bilerindendir. Ya Atatürk’le ilgili gerçekler 
ortaya çıkarsa? Bu korku, dünyanın hiç bir 
ülkesinde olmayan bir “koruma kanu
n u n u  yürürlükte tutmaktadır. Bu nasıl 
Atatürk gerçeğidir ki tarihle yüzleşmekten 
kaçırılmaktadır?

“Mücrimlere Dahi Adalet” Yerine

Beraati zimmeti bile red!
Cumhuriyetin bir değer üretemediğinin 

en yakın emaresi, Danıştay saldırısından 
sonra hayatını kaybeden bir üyenin cenaze
sinin kaldırılması sırasında cereyan eden 
olaylardır.

Cenaze vesile edilerek, güçlü bir saldırı 
ve küfür edebiyatı meydana getirildi. Şidde
te karşı tavır göstermesi gereken cenaze tö
reni kalabalığının kendisi şiddetin konusu 
oldu. Cenazeye katılan “Cumhuriyet hükü
meti” bakanları, eğer ciddi koruma altında 
olmasalardı, yeni cenazelerle karşılaşmak 
işten değildi. Cumhuriyet ve adalet ilişkisi
nin kurulmasında böyle bir hadise dolayı
sıyla güçlük çekilmesi anlamlıdır. Kimse

Bu zihniyetin demokrasi ile işi yoktur. 
Demokrasi, gerçek halk hakimiyeti söz- 
konusu olunca, bu zihniyetin bütün iddi
alarına veda etmesi gerekir, iddialarını 
sürdürmek istediğinde ise, to ta lita riz 
me doğru son hızla gitmekten başka yol 
yoktur. Şu anda, Türkiye'nin azınlık o li
garşisi halksız, dolayısıyla demokrasi- 
siz bir rejimin olabilme şartlarını zorlu
yor. Bunun iç dinam iklerle değil, dış di
namiklerle sağlanabileceğinin farkında 
olduğu için dünya hakimlerinin gözünün 
içine bakıyor.

“cumhuriyet mücrimlere bile 
adaletle muamele eder” diye
medi. Değil suçlulara adalet 
etmek, üzerlerinde zan belir
tisi bulmak imkânı olmayan, 
sadece siyasî görüşlerine karşı 
olunan yetkililer tecziye edil
mek istendi. “Madem ki biz
den değilsin, katilsin!” zihni
yeti hâkim oldu. Bunun ne 
kadar hukuk dışı, iptidaî bir 
zihniyet olduğunu en iyi hu
kuk tahsil etmiş olanlar bil
melidir.

Şiddet Cumhuriyetin
Olmazsa Olmazı mı?

Hadiselerin bir daha gösterdi
ği en önemli gerçek ise, şidde

te karşı olması gereken kesimlerin şiddeti 
kendi kafalarındaki “cumhuriyet” için tec
viz etmeleri idi. Türkiye’nin silahlı bürok
rasi kesimi adına yapılan açıklamada, “bu 
tepki iyi de neden bir günle sınırlı kalıyor?” 
nev’inden dehşet verici fikirlere yer verildi.

Mes’ul mevkide bulunan bir reculün 
kuvvet kullanmayı, şiddeti meşru gösteren, 
hatta sürekliliğini tavsiye eden sözlerle kit
leleri tasvibi, elbette rejimin gücüne delil 
olarak gösterilemez.

Cumhuriyet, Türkiye’de halkın isteme
diği rejim değildir. Cumhuriyet’in kurulu
şunda da bu böyle idi. Buna rağmen cum
huriyet ittihatçı bir yöntemle ilan edildi. 
Millî Mücadele’yi yürütmüş kadronun, ne
redeyse tayinle oluşturulmuş 2. Meclis’in 
katılmasına bile gerek görülmedi. (Bu ko
nuda geçen sayıdaki “Rejim mi seçilecek, 
cumhurbaşkanı mı?” yazımıza bakınız).

Ötekileştirme Cumhuriyeti

“Cumhuriyet”, maalesef Millî Mücadele’nin 
belli bir aşamasından beri sürdürülen bir 
“ötekileştirme” stratejisinin mahsulüdür. 
TBMM, 23 Nisan 1920’te toplanmıştır. Bu 
Meclis, Osmanlı Meclis-i Mebusam’na seçi
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lenlerden Ankara’ya gelenlerle birlikte yeni 
seçilen üyeleri bünyesinde barındırıyordu. 
Bir yıllık mesaisiyle olgun, demokratik, 
meseleleri konuşarak, tartışarak çözen bir 
heyet görüntüsü vermişti. Üyeler arasında 
kesin ayırımlar, gruplaşmalar yoktu; ideal 
birliği vardı. İkinci yılın hemen başında M. 
Kemal Paşa Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Grubu’nu kurdu (Mayıs 1921). Bu 
gruba dahil ettiği üyelerle işleri yürütmeye 
yöneldi. Böylece Meclis’in geri kalanı, dış
landı ve “öteki” konumuna düşürüldü. 
Meclis içinden bir ikinci grup (mecburen) 
çıktı.

Savaş sona erdikten sonra, Lozan müza
kereleri sırasında TBMM feshedildi, seçime 
gidildi. Bu grubun tek muhalif hariç, bütün 
meclisi doldurması şeklinde bir seçim ya
pıldı. Buna rağmen, cumhuriyet ilan edilir
ken, daha dar bir grupla hareket edildi, 
Meclis’in bütününün bir araya gelmesine 
gerek görülmeden, neredeyse yarısı kadar 
bir toplulukla cumhuriyet ilan edildi. Bu si
yasî ötekileştirmenin Meclis’ten halka doğ
ru sirayet ettirilmesi, Cumhuriyet’ten sonra 
temel siyaset oldu. Millî Mücadele’nin önde 
gelen komutanlarının kurduğu ilk muhalif 
parti “irtica” iddiasıyla kapatıldı!

Cumhuriyetin Ötekisi: Halk!

Cumhuriyet yönetiminin ötekisi “halk”dı. 
Halk, millet binlerce yıllık bir oluşumun 
sonucu olarak zaafıyla, kuvvetiyle, değerle
riyle, ataletiyle ve dinamizmiyle ortadaydı. 
Yeni bir heyecanla bu uyuyan güç canlandı
rılabilirdi; olumsuzlukları etkisizleştirilip 
olumlu tarafları kuvvetlendirilebilirdi. Bu 
ise, onun işin içine sokulması, her aşamada 
yönetime katılması böylece ruh ikliminin 
uygun hale getirilmesi ile mümkündü. Lite
ratüre “devrimler/inkılâplar” olarak geçen 
ve halkın hissiyatım asla dikkate almayan 
uygulamalara girişildi. Halkın işin içinde 
olduğu modernleşme yerine ceberrut batılı
laşma tercih edildi. Böylece “ötekileştirme” 
ideolojik yapının temeli oldu. Soyut halk 
bir taraftan övülüyor, her şey ona mal edi

liyor diğer taraftan ise somut (gerçek) halk, 
tahkir ve tezyif ediliyordu.

Demokrasi Bu “Cumhuriyet”i Bozar!

Bu zihniyetin demokrasi ile işi yoktur. De
mokrasi, gerçek halk hakimiyeti sözkonusu 
olunca, bu zihniyetin bütün iddialarına ve
da etmesi gerekir, iddialarını sürdürmek is
tediğinde ise, totalitarizme doğru son hızla 
gitmekten başka yol yoktur. Şu anda, Tür
kiye’nin azınlık oligarşisi halksız, dolayısıy
la demokrasisiz bir rejimin olabilme şartla
rını zorluyor. Bunun iç dinamiklerle değil, 
dış dinamiklerle sağlanabileceğinin farkın
da olduğu için dünya hakimlerinin gözü
nün içine bakıyor.

Türkiye’de çok partili demokrasiye 
“Millî Şef” İsmet İnönü, uluslararası kon
jonktürün zorunlulukları yüzünden geç
mek mecburiyetinde kalmıştı. O sıralar de
mokrasi, Sovyet totalitarizmine karşı bir 
zorunluluk olarak görülmüş olabilir. Bu ge
çişin 60 yıldır küllenmeyen pişmanlıkları, 
dünyanın yeniden nizamlandığı bir dönem
de tarih geriye çevrilerek hafızalardan sili
nebilir mi? İbadetleri dahi kısıtlayacak, 
evin içine dahi karışacak, böylece tek parti 
dönemini aratmayacak belki ona rahmet 
okutacak kapalı bir rejim için dışarısı yeşil 
ışık yakabilir mi?

Türkiye’de bazıları bütün oyunu, bu ye
şil ışık için oynuyor. O yüzden, dışarıdaki 
dünyanın İslâm düşmanlığı, içeride bazıla
rının şiarı haline geliyor. “Senin düşmanın 
benim de düşmanım! Seni zahmete sokma
dan işi benim halletmemi istiyorsan, yolu
mu aç! Altmış, yetmiş yıl önceki tecrübeme 
güven!” Türkiye’nin coğrafi olarak hayli 
yakınındaki merkezin bu ışığı çoktan yaktı
ğı anlaşılıyor; asıl mesele okyanus ötesinde
ki ışığın ne zaman yeşile döneceği!

Kanlı Danıştay baskını gibi hadiseler bu 
dönüşü kanla fiile geçirmek arzusuna hiz
met ettiği için gerekli görülmekte midir?

Hakikat er geç tecelli eder! n
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Kapak

DERİN OPERASYON : 
BU GİDİŞ NEREYE?

ABDURRAHMAN DİLİPAK

M enemen’de bir esrarkeşi mehdi ilan edip 
bir meczubun cinayetinden bir rejim so
runu icat ederek onlarca masumu ipler

de sallandırmışlardı.. Şimdi Meyhanede, içinde 
sağcı- ulusalcı kanattan kişilerin de bulunduğu 
bir grupla pazarlanan bir irtica eyleminden Me
nemen örneğinde olduğu gibi bir rejim sorunu 
icat edilmeye çalışılıyor.

Aslında her şey Şemdinli ile başladı.. Ortaya 
Susurluk benzeri bir olay ortaya çıktı.. Sauna 
Çetesi ile bulanan zihinler “ne oluyoruz?” soru
sunu sormaya başlamıştı ki, yeni bir Takrir-i Sü
kun Yasası gibi kucağımıza TMK’yı bıraktılar. 
“Matruşka yasası” olarak da bilinen taslak, ade
ta darbe olmadan darbe sonuçlarını, ara rejim 
şartlarını, OHAL’i daha da ağırlaştırılmış şekli ile 
ülke geneline yaymayı hedefliyordu sanki.

Derin güçlerin öfkesi bir anda Hükümetin ge
ri adım atmasına sebep oldu. Önce, “hırsız evin 
içindeyse kapıları kilitlemenin bir faydası 
yok” diye, yanlışlıkla doğruyu söyleyen bir em
niyet müdürünün görevden alınmasının ardın
dan, hazırladığı iddianamede üst düzey askeri 
yöneticilerin adına yer verince o da görevden 
alındı.

Bir şeyler olacağı belliydi aslında. Ardından 
Danıştay olayı patlak verdi. Dönüp dolaşıp 28  
Şubat’m başladığı yere geri geldik..

Senaryoya göre, genç bir avukat, Danıştay 2. 
Dairesinin başörtülü bir öğretmen hakkında 
verdiği kararı Vakit gazetesinin manşetinden öğ
renerek etkilenmiş ve tahrik olmuştu. İki aydır,

elindeki internet çıktısına bakıp plan kuruyordu. 
Ve bir gün, kendine son model bir silah alıp Da
nıştay’ın kapısına dayandı. 17 Mayıs’da Daire 
başkanmm kapısını zorladı, görevlilerle tartıştı, 
ardından çekip gitti. Bir gün sonra arkadaşlarını 
da alıp geldi, 2. daireye kadar çıktı, üyelere kur
şun yağdırdı. Sonra da geldiği gibi elini kolunu 
sallayarak gitti.

Danıştay’ın güvenliğini OYAKsağlıyordu.. Ve 
olay sırasında hiçbir güvenlik görevlisi ortada 
yoktu. Suikastı karakola ilk haber veren de bir 
bayan sekreterdi. Saldırganlar kapıda nöbet tu
tan iki emniyet görevlisi tarafından durdurulmuş 
ve yakalanmıştı.

İşin ilginç yani, bir gün önce çalışan kamera
ların görüntüleri HD arızası yüzünden okunama- 
dığı bildirilirken, olay günü güvenlik kameraları
nın arızalı olduğu öğrenilecekti..

CNN ve NTV olayla ilgili ilk haberlerinde, ci
nayetin Vakit’in hedef göstermesi üzerine işlen
diğini duyuracaktı. Dahası, saldırganlar ateş 
ederken tekbir getirmişler ve Müslümanlara ya
pılan haksızlığın intikamını aldıkları yönünde 
sözler söylemişlerdi.(?!) Haberin bu tarzda veril
mesi, belli bir kesimi harekete geçirmeye yöne
likti. Oysa, suikasttan sağ kurtulan bayan üye, 
saldırganın hiçbir şey söylemeden ateş ettiğini, 
esmer bir kişinin de rasgele ateş ettiğini söyleye
cekti. Saldırgan diye yakalanan kişi ile tarif edi
len kişinin birbirine benzememesi bir yana, ya
kalanan saldırgan olayı tek başına planlayıp ger
çekleştirdiğini, üç kişiye beş-altı el ateş ettiğini
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söyleyecekti. Ve araştırma ekipleri olay ye
rinde bir düzine kurşun bulacaklardı.

Bir çok gazetede çıkan bir haberin, bir 
internet çıktısından tahrik olan ve oradaki 
resimlerden hedefini teşhis eden bir avu
kat!.. Oysa bir avukat, yüksek yargı men
suplarının resimlerine ulaşmanın çok daha 
kolay bir yolu olduğunu bilir. Bunun için, 
bir çok gazeteye haber olan bir olayın inter
net çıktısını aylarca cebinde taşımaz. Kaldı 
ki, aynı avukatın ilgili dairede yakın geç
mişte duruşması olması da işin bir başka ya
nı.. Danıştay’ın ilgili dairesine gelip infaz 
yapmak için, zaten üyelerin isim ve resimle
rine de gerek yok.

Olayla ilgili kafa karıştırıcı noktalar bu
nunla bitmiyor. Bir gün önce sanık Danış
tay’a gelip daire başkanmm odasını zorla
mış; o gelişiyle ilgili kayıtlar da silinmiş. 
Olay günü ise ortalıkta OYAK’a ait güvenlik 
personelinden kimse yok ve kameralar da 
çalışmıyor...

İddiaya göre, saldırgan yakalanmasay- 
mış, Bilkent’e gidip YÖK toplantısını basa
cakmış.. Bazı tv kanalları ısrarla halkı Anıt
kabir’e ve bir gün sonrası için Ankara’ya ça
ğırdı. Neyse ki, o gece evlerine gidenlerin 
bir kısmı Cami önünde toplanıp cenazeye 
gelen bakanlara saldırsa da büyük kalaba
lıklar bu çağrıya uymadılar ve böylece plan
lar suya düştü.

Birkaç gün sonra olayın arkasındaki sır 
da kısmen çözüldü. Danıştay’a saldıranlar, 
daha önce Cumhuriyet gazetesine bomba 
atanlardı. Dahası, olayın bir çete işi olduğu 
anlaşıldı. Müslümanlara yüklenmeye çalışı
lan kirli eylem meyhanede planlanmıştı...

Bu arada olayın azmettiricisi olduğu öne 
sürülen bir emekli yüzbaşı, intihar teşebbü
sü sonucu mu, yoksa başkaları tarafından 
mı yaralandığı bilinmez bir halde bir hasta
ne kapısında bulundu. Ardından bu şahsın 
evinde yapılan aramada TSK’ya ait gizli bel
geler, fişleme kopyaları, bazı hiper market
lerin planları ve devletin gizli belgeleri, Mil
li Güvenlik Siyaset Belgesi ele geçti.. Daha 
önce Sauna çetesinin çekmecesinde çıkan 
gizli belge bu kez bir başka çetenin evinde 
ele geçti. Kısa süre sonra da bir internet si

tesi bu belgeyi yayınladı..
Danıştay baskını ile yapılmak istenen, 

aslında gösterilmek istendiği gibi değil, ikti
dara karşı, kayıt dışı siyaset güçlerinin de
rin bir operasyonu idi.

Kimileri bu olaya “Türkiye’nin 11 Ey
lül’ıı” dedi. Aslında, bu yeni bir 28  Şubat... 
Susurluk’un karşısında Şemdinli var. O 
gün Erbakan’a yapılan hakaretin benzeri, 
bu kez Selanik’te bir deftere yazıldı. Ekono
miye derin müdahale aynen geçerli. Cena
zedeki tepkiler, Genelkurmay başkanmm 
‘eylemlere devam’ açıklaması süreçte as
kerlerin rolünü göstermesi açısından önem
li. Ceyhan Mumcu’nun açıklamaları da son 
derece önemli ve dikkat çekici.. Olayların 
arkasında ABD’nin olduğu ve Ankara’yı 
İran’a müdahale konusunda zorladığı yoru
munu da yabana atmamak gerek.. Binleri
nin düğmeye bastığı muhakkak...

Şimdi sırada YAŞ var.. Büyükanıt’m Ge
nelkurmay Başkanı olup olmayacağını göre
ceğiz. Bana göre, Büyükanıt’m Genelkur
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Danıştay olayıyla ilgili olarak tutuksuz yargılanan Albay lakaplı emekli yüzbaşı M uzaffer Tekin

may Başkanlığı, Erdoğan’ın Cumhurbaş
kanlığı gibi...

Şimdi acil cevap bekleyen soru şu: Yeni 
bir 28 Şubat’ı önlemek için hükümet, sivil 
güçler, basın ve Islâmi çevreler nasıl bir tu
tum takmmalıdır? Öncelikle gelişmelerle il
gili doğru kaynaklardan bilgi almalı ve kış
kırtmalara kapılmamalıyız. Zor bir zamanda 
yaşıyoruz ve bu süreç uzun sürebilir.. En 
azından ABD bölgede olduğu ve yeni dünya 
düzeni arayışları noktalanana kadar bu böl
gede siyasi krizlerin devam edeceğini söyle
mek bir kehanet olmaz.

Kesinlikle, kitleleri birbirine düşürmeye 
yönelik provokasyonlara alet olmamalıyız..

STK’larm daha etkin bir rol oynaması ve 
sivil katılımın artması gerek..

Daha çok okumak ve düşünmek zorun
dayız.. Kesinlikle daha çok çalışmak, ortak
laşmak ve katma değerimizi artırmak zo
rundayız.. Siyasetin kapsama alanı daralma- 
malı ve daha bilgili, daha cesur ve daha dü
rüst, çalışkan insanları oraya göndermeli ve 
denetlemeliyiz..

Bilgi, hikmet, feraset ve şura ile hare
ket etmeliyiz.. Kavramları ve kurumlan ile, 
bilimi ve teknolojisi ile yeni bir dünya ku

ruluyor.. Bu süreçte Müslümanlar aktif rol 
oynamalı..

Birileri bizim kanlarımız ve gözyaşlan- 
mız üzerinden kendilerine iktidar ve servet 
üretmek istiyor. Medya, mafya, sermaye, 
siyasete ve bürokrasi arasına gizlenmiş 
karanlık ve kanlı güçler yeni planlar peşin
deler.. Adalet, barış, özgürlük, insan hak
larına saygı, açık, katılımcı, şeffaf bir hu
kuk devleti talebinden asla vazgeçmemek 
gerekir..

Bugünkü dünya, sürdürülebilir bir dün
ya düzeni vadetmiyor.. Ülkemizi dünyanın 
genel gidişinden bağımsız düşünemeyiz. 
Türkiye, dünyanın en çalkantılı bölgelerin
den birinde bulunuyor ve birileri bizim yö
neticilerimizi “our boys” diye görüyor, işle
ri bittiğinde ise “çardak deliğinden aşağı 
süpürme”kle tehdit ediyor.. Onların gözün
de bizim yöneticilerimiz “oltayı yutan ba
lık”, dolayısı ile yem istemez. Ülkemiz ise 
“Türklere bırakılamayacak kadar önemli 
bir ülke”.

Ufkumuzu karartan gelişmelere tanık 
oluyoruz, ama biz biliyoruz ki, “karanlığın 
en koyu anı, aydınlığın en yakın olduğu 
zamandır.” El
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Kapak

HEGEMONYA, İSTİSNA, HINÇ 
VE ORTA SINIF FAŞİZMİ

DİLAVER DEMİRAĞ

S on aylarda hükümet ile oligarşi arasındaki 
çıta yükseltme mücadelesi ya da alttan alta 
süregelen bilek güreşi Şemdinli davası ve 

bu dava sonrası süreç ile bir dönüm noktasına 
varmış ve sonunda hükümet oligarşinin/seçkin
lerin silahlı kanadı karşısında geri adım atmak 
zorunda kalmıştı. Son yapılan kanlı Danıştay 
Baskını ve sonrasında Genelkurmay Başkanmm, 
tepkilerin bir gün ile sınırlı kalmayıp devam et
mesini arzu eden söylemi ile bu bilek güreşinin 
artık bir hınç boyutuna vardığını, Oligarşi ya da 
Derin Devlet denilen oluşumun hükümetin ba
şını yemeye niyetlendiğini ortaya koydu. Saldırı
nın ilk saatlerinde Ülkücü-İslamcı bir portre 
oluşturma çabaları, baskının “türban” ile ilişki- 
lendirilerek bir Islami-Faşist kalkışma içinde ol
duğu türünden Doğan Grubu odaklı imaj ma- 
kerlık çabaları ise katilin arkasındaki kilit isim
lerin bağlantıları ile (Yeşil, Susurluk, Veli Kü
çük, Korkut Eken, İbrahim Şahin, Rauf Denktaş 
vb.) bu işin faşist bir çete organizasyonunun 
ötesinde bizzat Özel Harp dairesine uzanacak 
nitelikte bir Derin Devlet operasyonu olduğu ve 
ülkeyi tamamı ile faşist bir yönetim sürecine 
(CHP’nin ve Hitlerin Enkarnasyonu olarak Bay- 
kal’ın teşneliği -gerçi çap olarak, hırs olarak, gö
zü dönmüşlük olarak Nasyonal Sosyalistler ile 
CHP arasında kırk fırınlık bir fark mevcut, Hit- 
ler ve diğer Faşistlerin doktrinerliği, soğukkan
lılıkları ve iktidarı adım adım örüşlerindeki stra
tejik ferasetin onda biri ne Baykal’da ne de 
CHP’de mevcut, CHP daha çok tam bir çapsız

lık, ufuksuzluk örneği sergiler konumda- ve 
Devlet Bahçeli MHP’sinin bu konuda CHP’yi 
aratmayışı ile bir CHP-MHP koalisyonu dillen
diriliyor) sürüklemenin amaçlandığı meydana 
çıkmış oldu. Yani Derin Devlet tıpkı Susurluk ve 
Şemdinli’de olduğu gibi bir kez daha açıkta kal
dı. Bunun da Şemdinli gibi ucu nereye giderse 
gitsin aydınlanacak denip, sonra silahlı bürokra
si tarafından tehdit edilince geri adım atılması 
gibi aydınlanıp aydınlanmayacağı belli olacaksa 
da gidişat şu an ucunu Özel Harp ve dolayısıyla 
silahlı bürokrasiye dokundurmaktan çok devlet
le paslaşan bir faşist çetenin üzerine yıkılmaya 
doğru gittiği söylenebilir. Yani şu an tetikçi ve 
tetikçinin arkasında gözüken emekli subay çok 
daha girift bir yapının kuklaları aslında, ama on
lardan yola çıkılarak bu iş milliyetçilerin üzeri
ne yıkılma çabasında.

Ancak tüm bunlardan daha önemli olan bir 
başka gelişme var ki asıl önem taşıyan ve daha 
sonra üzerine özel olarak eğilmeyi amaçladığım, 
orta sınıf ve özellikle de kentli modern kadınlar 
üzerinden yürüyen sıradan faşizmle, Kema
lizm’in restorasyonu, toplumsal taban bulması 
anlamında hegemonikleşmesi olgusu.

İşte bu yazıda asıl üzerinde durmak istediğim 
olgu bu Hegemonya olgusu.

İstisna, Kötülük, Fark, Hınç Ve Hegemonya

Agamben’in kullandığı manada İstisna olağan 
gidişin akamete uğradığı ve kuralların askıya
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Jim m / 'i  <. ı .
Üye Ayla Gönenç 
Sağ kolunda bir 

kurfiın yarası var.

Hâkim Ahmet 
Çobanoğlu 

Ağzına kurjun geldi.

Bajkan Mustafa Bilden 
Kamından vuruldu 
sağlık durumu İyi.

Üye M. YCıcel özbilgln 
Kurjurt beynine girdi 

ve kurtarılamadı.
lyo Ayfer Özdemir 
Hafif yaralandı.

LAİKLİĞİ

Alparslan Arslan adlı avukat, Danıştay 2. Dairesi'nin toplantısını basarak 
“Allahın askeriyiz" diye bağırdı ve tam 7 7 el ateş etti. Saldırıda üye Yücel 
Özbilgin öldü, 4 kişi yaralandı. 2. Daire, türban kararı yüzünden hedefteydi

alındığı bir düzene işaret eder. Ancak İstis
nanın özgünlüğü dışlama mekanizmaların
da yatar. Çünkü İstisna dışladığı kişiyi içi
ne alır. Yani mülteciler, göçmenler birer is
tisnadırlar. Yani dışlama mekanizmasına 
tabi tutulanlar varlıkları tanınan, kabulleni
len kişilerdir ama diğer yandan onlara ola
ğan yurttaşlık haklarından da faydalana
mazlar. Giorgio Agamben, Foucault’nun 
çizgisinde “biyopolitika”yı teorilendiren fi
lozoftur. “İstisnai hallerin kural haline dö
nüşmesi” durumu, soy biliminden batı an
tikitesine yükselmiş olan ve yayılması, mo
dern devletlerde politikanın baskın biçimi 
olana kadar durmaksızın devam eden, İkti
darın/gücün en eski yapılarından biridir. 
Biyopolitikamn kendine özgü nesnesi/ko
nusu, Yunanlılarca “basit yaşama hali” ola
rak tanımlanan, tüm yaşayanlarca (hayvan
lar,insanlar ya da tanrılar) paylaşılan ve 
“bir birey veya gruba özgü yaşam biçimi” 
olan “kalifiye yaşamdan” bu yönüyle farklı
laşan “çıplak yaşam”dır . Egemenliğin ko
nusu, Agamben’e göre, geveze ve haklarla 
zırhlanmış vatandaşın kalifiye yaşamı değil, 
mültecilerin ve sürgünlerin sessizliğine in
dirgenmiş, arabulucu olmaksızın ortaya çı
kan ve kendi biyolojik bedeni üzerinde dü
zeltme/tashih, kapanma veya ölüm gücü ol
mayan “homo sacer”in çıplak yaşamıdır. 
Batı politikasını düzenlediği/yönettiği her 
daim kabul edilen site modelinde, iktidarın 
sıradan’ı haline gelen “çıplak yaşamın siya

sileştirilmesi” paradigması ile “modernite- 
nin nomos’u” karşı karşıyadır. İşte hem bu
gün 11 Eylül sonrası batıda, hem de 
1990’lardan beri Kemalizmin reorganizas- 
yonu ekseninde içlenenlerin dışlandığı bir 
siyasal rejim olarak İstisna artık bir norm 
haline geldi. Dışlananlar için hukuk askıya 
alındı ve “hoşgörülü” (aslında horgörülü) 
demokrasi, diğer yüzü olan totaliterlikle 
yer değiştirdi. Günümüzde batı ülkelerinde 
yükselişe geçen ırkçılıkta İstisnanın norma 
dönüşmesinden güç almakta. Ancak ara 
bölge de tutularak hukuku askıya alan bu 
istisna hali şiddet üretiyor. Hem de zalima
ne bir şiddet.

İstisna Hukukun askıya alınması ise 27 
Mayıs, ardından 12 Mart ve en son artık İs
tisnanın bir norm haline dönüşmesi olarak
12 Eylül ile birlikte artık rejim her an bir 
olağanüstü rejim havasına bürünmüş du
rumda. İşte İstisnanın bir norma dönüşme
si ve egemenin egemenliği gereği hukuku 
askıya alarak norm tayin eder hale gelmesi 
olarak İstisna devletin hep gündemine 
olan, devletin hep yaşattığı bir şeydi. Bu
günse Jakoben bir İstisna hali ile birlikte 
zorun yanında rıza da üreten bir Hegomo- 
nik iktidar biçimine evriliniyor.

Kemalizm ilk döneminde yani bir kuru
cu irade olarak tecessüm ettiği dönemde Ja 
koben bir nitelik taşıyordu, dolayısıyla top
lumsal meşruiyet sorununu bir varoluş ge
reği olarak algılamıyordu. Hakimiyet-i Mil
liye ya da Egemenlik Ulusundur kavramın
da Egemenlik Ulusun bizzat kendisinin de
ğil Egemenlerin Ulus adına ve ulus için 
kullanılması söz konusuydu. Bu da Kema- 
lizmi Hegomonik değil Jakoben bir iktidar 
biçimi olarak Tiranlığa yaklaştırıyordu. 
Gerçi Halkevleri ve Köy Enstitüleri ile re
jim  bir hegemonya yani rıza üretme arayı
şında olmuştuysa da ne yazık ki bunda ba
şarı elde edilememiş ve bu durumda Ser
best Fırka tecrübesinde olduğu gibi ara ve
rilen Jakoben iktidar modelinden tekrar İs
tisna haline geçiş yapılmıştı. Ancak salt zo
ra dayanarak iktidarda kalınamayacağı ger
çeğinden de hareketle Celal Bayar gibi eski 
bir komitacının gözetmenliğinde, dış kon-
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jonktürün de baskısı ile 1950 sonrası reji
me uygun bir muhalefet örgütlenmişti, ger
çi bunun göstermelik bir muhalefet olarak 
kalarak tek parti iktidarına karşı biriken 
hıncı kompanse eden ve asıl olarak Cum
huriyetçi Çekirdeğin iktidarını güvenceye 
alan bir biçim alması öngörülmekteydi ama 
Hınç istisnaya galebe çalarak, DP iktidarına 
yol açmıştı.

Bu nokta da rejim kendi için hayati 
önem taşıyan sacayağı niteliğindeki üç te
mel norma (Modern-Batılı Yaşam Biçimi 
olarak Cumhuriyet Rejimi, Milliyetçilik ya
ni Üniter

Devlet ve Seküler/Laik olmak, dokunul
mamak kaydı ile kendi sınırlarına çekil
mekteydi. Nitekim DP iktidarında bu saca
yağından Laikliğin akamete uğrama olasılı
ğı 27 Mayıs darbesi ile sonuçlandı ve rejim 
bir kez daha hem İstisna haline hem de pa
radoksal bir biçimde Kurucu İrade haline 
geçti. Özellikle 27 Mayıstaki Kurucu İrade
den kastım, kavrama İtalyan Post Yapısalcı 
Marksist Düşünür Antonio Negri’nin verdi
ği anlamda, rejimin anayasal, demokratik 
bir çerçeve, norm içinde işleyişidir. Yani 
Hukukun, Anayasal Normların askıya alın
ması ve rejimin olağanüstü bir egemenlik 
biçimi alması olarak İstisna hali ile bunun 
tam tersi olan Hukuki-Anayasal bir rejim 
inşa edilmiş oldu. Gerçi özellikle laiklik 
için bir tehdit olan İslam için İstisna hali 
anayasal güvenceler ile sürdürülmüştü. Lâ
kin 12 Mart ile krize giren rejim İstisnayı 
bir norma, bir süreklilik haline dönüştüre
cek ilk adımları attıysa da Kurucujradenin 
tecessümü olan unsurlar 12 Eylülde olduğu 
gibi bütünü ile askıya alınmadı. Ancak İs
tisnanın Norm olma halinin kapısı 27 Ma
yıs ile başlayan darbeler ile açılmış oldu.

12 Eylül süreci ile İstisna Normlaşırken 
Kemalizm de bir restorasyon sürecine giriş
miş oldu. Çünkü Küreselleşmenin ulus 
devletin tabanını oyması süreci, post-mo- 
dernliğin kimliklerde çoğullaşmaya yol 
açan bio-iktidar dinamiği ve tüm bunların 
sonucu olarak meydan okuyan Kürt ve Isla- 
mi kimlikler karşısında İstisna ile hege
monya halini birlikte yürüten, dışlananlar

için zor, içlenenler içinse hegemonya yani 
rıza biçiminde ortaya çıkan bu yeni ege
menlik normu, özellikle batılı- modern tü
ketim kalıpları içinde şekillenen Laik-Mo- 
dern Orta Sınıf öznelliğinde karşılık buldu.

İşte hıncın karşılıklılık hali ve kötülük 
sorunu da Kemalizmin Hegomonikleşmesi 
ile atbaşı bir süreç edinmiş oldu.

Hınç kavramı Nietzsche’de hayat bulan 
önemli bir kavram. “Nietzsche’ye göre soy
lu ahlakı kendi değerlerini yaratan, kendini 
olumlayan, pozitif olarak kuran bir ahlaktı. 
Köle ahlakı ise kendini dışarıda ve farklı 
olan her şeye karşı bir tepki, bir reaksiyon 
olarak oluşturan, harekete geçmek için 
düşman bir dışa uyarıcıya ihtiyaç duyan bir 
ahlaktı.” İşte hınç kölelerin güçlülere duy
duğu öfke ve güçsüzlükten doğan bir haldi. 
Yani Nietzsche’ye göre hıncın temelinde bir 
imrenme ve bundan doğan telafi edici nef
ret vardı ve temelini de güçsüzlükten alı
yordu. Bir başka hınç düşünürü olan 
Schiler’e göre ise hıncın temelinde uğranı
lan haksızlık vardı. Haksızlık karşısında 
buna karşı çıkma gücü olmayan güçsüzler, 
karşılık veremedikleri için, buna olan tep
kisini erteliyor, içinde nefret biriktirerek 
onu zehirli bir kütle gibi biriktiriyordu. As
lında konuya bu bakımdan yaklaşıldığında 
son linç olgularına gelinceye kadar Sandık 
ve Oy olgusu hıncın boşalma noktasıydı. 
Sandık ve oy vasıtası ile hınç doğrudan ege
menleri değil egemenlerin gözetmenliğinde 
kurulan demokratik oyun sahasında hükü
met edenleri hedef alıyor, onları oyları ile 
alaşağı ederek, kendi umutlarının tercüma
nı olana yöneliyordu. Yani sandık ve oy, ik
tidar olgusunun temellerine değil de görü
nümüne dönük bir hınç patlaması, bir ce
zalandırma denemesiydi. Ancak darbelerle 
başlayan, ama özellikle 28 Şubattan bu ya
na sandık ve sandıkta tecessüm eden öfke 
patlaması, cezalandırma ve oy ile intikam 
alam süreci biçim değiştirdi. Çünkü 28 Şu
bat Hükümet olarak İktidarın kendi olağan 
mecrasında, kendi doğal ömrünün tamam
lanmasının beklenilmemesi, iktidarın ken
di hedeflerinin engellenmesi ve daha ötesi 
iktidarın kendi doğal ömrünü tamamlama
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sına izin verilmeksizin müdahaleler ile ala
şağı edilmesi, hıncın farklı nitelikler kazan
masına yol açtı. Bundan önce Kürtlere, sol 
gruplara dönük linç girişimleri Danıştay 
eylemleri ile birlikte îslami kesimi de hedef 
ve kapsamına almış oldu. Artık hınç sıra
danlaşarak egemenlere, iktidarlara dönük 
bir öfke patlamasından çok güçlü konumda 
olanın, güçsüz bulduğu ötekiye uyguladığı 
bir şiddet niteliği kazanmış durumda. Son 
Danıştay eyleminde başörtülü bir kadının 
zorla başörtüsünün çıkarttırılması hıncın 
bir sıradan faşizm haline geldiğini ve toplu
mun en güçsüz kesimleri olan kadınların 
kendi gibi güçsüz öteki olan bir kadına fizi
ki ya da sembolik şiddet uygulaması hıncın 
post modern bir nitelik kazanması anlamı
na geliyor. “Modern toplumdan farklı ola
rak post modern toplumda bireyin öfkesi 
hiç tanımadığı kişilere, soyut bir ötekine 
yönelikti.”

Bu durum kötülük olgusunun yer de
ğiştirmesi ile de içiçe. Kötülük, şeytani olan 
modern toplumda ilkel olana, gelişmemiş 
olana ait olan hayvanlık durumu ile iç içey- 
di, kötülük içgüdüler üzerinde denetimin 
kaçması ile ortaya çıkıyordu. Post modern 
dönemde ise kötülük, şeytani nitelik kaza
nan farklı olandı. İşte bu noktada Vural Sa- 
vaş’m şeytan, vampir gibi nitelemeler ka
zandırdığı Siyasal İslam akla geliyor. Laik- 
Modern orta sınıflar için kötülük içerde, ve 
bu kötülük düzenin kodlarını bozan, ona 
uymayan, modern yaşamın parlak yüzeyini 
çizen “öteki”. Orta sınıf nezdinde başörtü
lüler, Îslami kisvedeki kadınlar kötülüğün 
cisimleştiği ötekiler. Çünkü onlar modern 
hayatla birlikte kazanılan özgürlüğün yok 
edilmesini temsil eden kötülük güçlerinin 
ajanları konumundalar. Bu konunun psişik 
mekanizmalarının kimlikle ilgili olan yön
lerine ve buralardan yol çıkarak Orta Sınıf 
kimliğinin bileşenlerine başka bir yazıda 
yoğunlaşacağım için konuyu bu noktada 
bırakıyorum.

işte tüm bunlarla Özkök’ün “bu tepkiler 
bir gün ile sınırlı kalmamalı” diyerek Radi- 
kal’in manşeti ile “Vatandaş Muhtırası”na 
yönelmesi, kitle gösterileri vb’leri ile Hükü

metin iktidardan inmeye teşvik edilmesine 
yönelmesi Kemalizmin artık faşizm modeli
ne cuk oturmaya başladığının temel göster
gesi.

Şimdi artık restorasyon ve hegomonik- 
leşme sürecinin kodlarını çözümlemeye ve 
Kemalizmin totaliter niteliğinin diğer yüzü 
olan Atatürk kültü özelinde Karşı-Din ola
rak Kemalizmi ve bu bağlamda Kemalist la
ikliğin bir Kült (tapını) olma niteliğini ana
liz edebilir ve Laikliğin dinselleşmesi olgu
sundan yola çıkarak rejimin kodlarını de
şifre edebiliriz.

Atatürk Kültü ve Kemalist Restorasyon

Kemalizm Ulus devlet dinamiklerinin oluş
madığı, imparatorluk mirasının üzerine ku
rulmuş bulunan bir yaralı bilinç halidir. Bir 
yandan yenilmişlik, ezilmişlik pisikozunun 
izlerini taşır, elde kalan son Türk devleti
dir, emperyalistlerin boyunduruk ve ege
menliğinden kurtulmak için mücadele et
miştir, ama terakkiye mani olan İslam me
deniyeti karşısında modernleşmeyi, çağdaş 
olmayı yani muasır medeniyet düzeyini 
temsil eden Batı Uygarlığını öne çıkarır. Bu 
yanıyla galiplerin medeniyetinin tercih 
edilmesidir. Ama diğer yandan Kurtuluş 
Savaşında mücadele verilen “düvel-i muaz
zama da batılı”dır. Bu nedenle Kemalizm 
batı karşısında eziklikle, batıya kafa tutan 
bir isyankarlığı aynı anda içerir. “Kema
lizm, bir boyutuyla Batı’yı reddeden, hatta 
onu mahkûm eden bir ideolojidir. Meşru
iyetini ve mevcudiyetini bu niteliğine borç
ludur. Öte yandan aynı Kemalizm Batı’yı 
bir soyut hedef olarak belirlemekle bile ye
tinmez, bütün bir toplumu o hedefi ele ge
çirmek üzere örgütlemeye başlar. Bu örgüt
lenme de hem soyut hem de somut düzlem
lerde cereyan eder. Somut olarak Batı’lı bir 
toplum olmanın, Batı’ya kabul edilmenin, 
Batı’yla bütünleşmenin aracı olarak, hatta 
sine qua non (olmazsa olmaz) koşulları 
olarak görülen kurumsal düzenlemelere gi
dilir. Ne var ki, kurumsal düzenleme diye 
tanımlanan şeyler soyut düzlemde yeni bir 
insan tipolojisi yaratacaktır. Kemalizm bu
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nun ayırtındadır. İşi, zamana yaymaktan 
kaçınır. Örneğin hukuk sisteminin insanı 
zaman içinde yeniden şekillendirmesini is
temez. Doğrudan müdahalelerle insanı ‘ide
olojik’ olarak da -ve bir çırpıda- dönüştür
meye koyulur.” İşte bu aculluk, zamanı 
ikame ederek hızlandırma çabası Kemaliz- 
min meşruiyetini zorlar ve toplumca kabul 
edilmez kılar. Üstelik onun batı karşısında 
oryantalist bir zeminde yer alması sonucu 
olarak doğulu yanı onun için her zaman bir 
sorun olmuştur. Bunu aşmanın yolu ise 
dinle ilişkiyi boşlukta bulacak bir radikal 
laiklik uygulaması olmuştur. Ama Müslü
man bir toplumda bunu kurmak da kolay 
değildir. “Diğer taraftan laiklik, Türkiye’de 
halkın talep ve kanaatlerini rahatlıkla dile 
getirebilecekleri, kendi talepleri doğrultu
sunda devletin yapılanacağı bir ortamda 
doğmuş değildir; tam tersine laiklik, cum
huriyet yönetimlerinin halka rağmen yuka
rıdan aşağıya inen baskı ve dayatmaları so
nucunda kurulmuştur. Dayatma ve baskı 
sadece laiklik veya din politikaları alanında 
değil, bütün toplumsal ve siyasal uygula
malar ve sistem alanında gerçekleştirilmiş
tir.” F. Rıfkı Atay “Kemalizm aslında bü
yük ve esaslı bir din reformudur... Kema
lizm ibadetler dışındaki bütün ayet hü
kümlerini kaldırmıştır.” (Çankaya, İstan
bul 1969, s. 393.) derken Laikliğin rejim 
için nasıl da bir dine karşı din biçimine bü
ründüğünü ortaya koyar.

Bu noktada oluşan manevi boşluk bi
linçli olarak teşekkül ettirilmiş bir Atatürk 
kültü inşa edilerek doldurulmaya çalışıla
caktır. Artık Celal Bayar’m ifadesi ile “Ata- 
türkü sevmek bir milli ibadet” halini alır, 
ulusçuluk bir dine dönüşür. Atatürk’ün gö
zünde İslam “Arab’ın dini”ydi ve onu milli
leştirmek gerekiyordu. Nitekim Afet İnan 
için kaleme aldığı Medeni Bilgiler kitabında 
şunları yazacaktı: “...Türkler Arapların di
nini kabul etmeden evvel de büyük bir mil
let idi. Arap dinini kabul ettikten sonra, bu 
din, ne Arapların ne aynı dinde bulunan 
Acemlerin ve ne de Mısırlıların ve sairenin 
Türklerle birleşip bir millet teşkil etmeleri
ne hiç bir tesir etmedi. Bilakis Türk milleti

nin milli rabıtalarını gevşetti; milli hisleri
ni, milli heyecanlarını uyuşturdu. Bu pek 
tabii idi. Çünkü Muhammed’in kurduğu di
nin gayesi, bütün milliyetlerin fevkinde şa
mil bir Arap milliyeti siyasetine müncer 
oluyordu. Bu Arap fikri, ümmet kelimesi ile 
ifade olundu. Muhammed’in dinini kabul 
edenler, kendilerini unutmağa, hayatlarını 
Allah kelimesinin, her yerde yükselmesine 
hasr etmeğe mecburdurlar. Bununla bera
ber Allah’a kendi milli lisanıyla değil, Al
lah’ın Arap kavmine gönderdiği Arapça ki
tapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. 
Arapça öğrenmedikçe, Allah’a ne dediğini 
bilmeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk 
milleti bir çok asırlar, ne yaptığım, ne yapa
cağını bilmeksizin, adeta bir kelimesinin 
manasını bilmediği halde Kur’an’ı ezberle
mekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. 
Başlarına geçebilmiş olan haris serdarlar, 
Türk milletince karışık, cahil hocalar ağ
zıyla ateş ve azap ile müthiş bir muamma 
halinde kalan dini, hırs ve siyasetlerine 
alet ittihaz ettiler...” (Medeni Bilgiler, An
kara 1988, s. 364-368)

Ona göre “Cemiyetten başka bir özne” 
olamazdı “Uluhiyette timsali bir şekilde dü
şünülmüş cemiyet dahi mündemiçtir” diye
rek Tanrısallığın Ulusa içkin olduğunun 
altını çizer.

Buradan ise artık Milli Şef olarak Ata
türk’ün Ulusun Babası olarak, Ulusun onun 
şahsında cisimleşmesi olarak Atatürk’ün 
kendisine tapmılmasma geçilebilirdi. O 
halkın “kabiliyet ve hissiyatına vukufumla 
müftehirim (yani halkın yetenek ve duygu
larına aşina olmakla övünürüm)” diyerek 
kendi benliğinde halkın tecessüm ettiğini 
(cisimleştiğini) söylemekteydi,.

“Şefin herkesin eşit ölçüde görme yete
neğinden yoksun olduğu sonul gerçekliği 
görebildiğini, evrenin sırlarına mistik iç gö
rü ışığı ile doğrudan aracısız olarak nüfuz 
edebildiğini, yaşamı sıradan insanın göre
bildiğinden farklı görebildiğini, kendisine 
sentez gücü, sezgi ve ilham bahşedildiğini, 
bir piramit olarak görülen devletin ve ulu
sun tepe noktasında bulunduğunu, halkın 
oylaması aracılığı ile değil, şef aracılığıyla

HAZİRAN ‘06 ÜMRAN 49



açığa vurduğunu ileri süren şeflik kuramı” 
aracılığıyla da bu inanç pekiştirilmişti. Böy- 
lece “Kemalizm dininin hiç şaşmayan, şa
şırmayan orunçlu ve coşkun tapkanı(zahit, 
abid)” yani “Kemalizm dinine iman etmiş, 
onu tapan kulları” olarak bireyler yetişe
cekti.

•kick

Görüldüğü gibi Kemalist Laiklik aslında bir 
aydınlanma, dünyaya akıl penceresinden 
bakma değil (Laikliğin sol Kemalist versi
yonu kişi tapınması ile pozitivizmi birleş- 
tirse de pozitivizm de laiklik değildir) ade
ta iman edilen bir unsurdur. Bundan dolayı 
Laikliği demokratikleştirerek onu sivil, ta
hakküm üretmeyen bir cumhuriyetin unsu
ru yapmak Rejimim temel direği olması ne
deni ile mümkün değildir.

Yani Türkiye Kemalizmi aşmadıkça öz- 
gürleşemeyecek ve özgürleşemedikçe de 
daha derin bir biçimde kutuplaşarak kanlı 
provokasyonlara açık hale gelecektir. Ke
malizmi tasfiye etmek ise bu hükümete da
hil mevcut siyasi partilerin boyunu hayli 
aşar. Dahası halihazırda meclise sevkedilen 
ve Oligarşi dışında kimseyi memnun etme
yen Terörle Mücadele Yasası gibi yasalara 
sarılmak hükümeti daha zayıflatacak, onu 
yerinden edecektir. Diyarbakır sonrası ya
pılan şahin açıklamalara karşı sessiz kalan 
ya da milliyetçilik dinine mensubiyetlerini 
bir kez daha teyit eden Islami kesimin bü
yük bölümü, Danıştay Baskını sonrası ya
pılmaya niyet edilen büyük tasfiye karşısın
da müttefik bulmakta zorlanacaktır.

Baskın sonrası aklı başında sol Tahak
kümden nemalanarak hayat bulan küstah 
Anıtkabir güruhuna, faşizmi sıradanlaştı
ran bu otorite kaçkınlarına yüz vermeyen 
bir tutumla provaksyona yüz vermediler, 
devletin yanında mevzilenmediler; tersine 
“Danıştay üyelerine yapılan saldırı, türban 
kararıyla ilişkilendirilerek yine belli bir ke
simin üstüne yıkılmak isteniyor. Toplu
mun çoğunluğu zaten böyle bir suç isnadı
na hazır hale getirilmiş durumda. “Bu kış 
komünizm gelecek” yutturmacası uzun sü
redir yerini bölücülüğe bırakmıştı. Şimdi

sırada “şeriat gelecek” söylemi var. Ne ki 
biz bekleye duralım, bu söylemlerin ardın
dan her nedense “Bir gece ansızın gelebili
rim” şarkısı eşliğinde tanklar çıkageliyor.” 
diyerek provakasyona itiraz ettiler. Hala 
anti-komünizmden, soğuk savaştan kalma 
mc cartyclik’ten beslenen bir kısım Islami 
medyanın kategorik sol düşmanlığını boşa 
çıkardılar. Adeta “Milliyetçilik, onlara so
mut bir şeyler sunmaktadır, denenmiş, test 
edilmiş ve işe yaradığı bilinen bir şeyler. 
Milliyetçilik onlara ezen olma umudunu 
sunduğunda, ezilenlerin torunlarının ezi
len olarak kalması için mantıki bir neden 
kalmamaktadır. Kurbanların uzak ve yakın 
akrabaları, pekâlâ ırkçı bir ulus-devlet ola
bilirler; kendilerini, diğer insanları toplama 
kamplarına süren, canlarının istediği gibi 
itip kakarak düzene sokan, onlara karşı je 
nositler düzenleyen, onları yağmalayarak 
ön sermayeyi elde eden çobanlar haline ge
tirebilirler.” diyen Perlman’a kulak kesilen 
herkese, başta da hegemonya ve tahakküm
den yıllardır nasiplenen Müslümanlara bu 
oyuna gelmemelerini, herkesin aynı gemide 
olduğunu hatırlattılar. “Güvenlik için öz
gürlüğünden vazgeçenler, özgürlüğe de, 
güvenliğe de layık değildirler.” diyen Ben- 
jam in Franklin’e kulak vermeye çağırdılar. 
“Şimdi zan altında bırakılanların da ciddi 
ciddi düşünmeleri gerekiyor. Cezaevlerini, 
tecriti, TMY tasarısını, “aman ha komü
nizm gelecek” söylemlerini, SSK yasasına 
karşı çıkanları, Hrant Dink’e mahkemede 
saldıran avukatları. Eğer özgürlük istemi
niz tek bir şey için geçerliyse bu ve buna 
benzer durumları daha çok yaşayacaksınız 
demektir. Oysa toplumun susturulmaya ça
lışılan, baskı altında tutulan kesimi tek siz 
değilsiniz■ Ya özgürlüğü genelleştirecek ve 
birlikte mücadelenin yollarını arayacaksı
nız ya da kendinize özgü özgürlük istemi
nizle tek başınıza kalacak ve zan altında 
tutulacaksınız-" Ne dersiniz Özgürlük 
Devletlülere bırakılmayacak kadar değerli 
bir şey değil mi? o
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Analiz

İSLÂM TARİHİNDEKİ 
İLK LAİKLİK UYGULAMASI 

"EKBER SAH" ÖRNEĞİ

N. YÜCEL MUTLU

H indistan alt kıt’asında Müslüman Türkle- 
rin kurduğu devletlerin en büyüğü, Ti
mur’un beşinci göbekten torunu olan ve 

Kâbil civarına hükmeden Bâbur’un, 1526’da Del
hi’nin 80 km. kuzey batısındaki Panipat Ova- 
sı’nda cereyan eden meydan muharebesi sonu
cunda kurduğu, “Gurkanlı (Timur oğlu) Devle- 
ti”dir. Bu devlete târihte daha yaygın olarak, 
“Hindistan-Türk imparatorluğu” veya “2.Delhi 
Türk Sultanlığı”da denir. Batı dünyası ve Hindû- 
lar bu devlete, Moğol-Türk Devleti de derler. An
cak bilindiği gibi, Moğol ırkı, Türklerden ayrı bir 
ırktır. Dolayısıyla bu isim, târihî gerçekler bakı
mından yanlış olarak kullanılmaktadır.

Bâbur’un hükümdarlığının başlangıcında, 
Hindistan kıt’asmın doğusunda ve batısında 
muhtelif Islâm devletleri bulunduğu gibi, iki 
adet büyük ve pek çok sayıda küçük Hindû dev
letleri de var idi.

Hindistan-Türk Imparatorluğu’nun en önem
li sıması, bize göre, Ekber Şâh’dır. 1556-1605 yıl
ları arasında hükümdâr olan Ekber Şâh, Bâ
bur’un torunu olup 13 yaşında tahta çıkmıştır. 
Ekber Şâh’m önemi; İslâmiyet’in bininci yılma 
yaklaşıldığı o dönemde, İslâmî esaslarla yöneti
len bir ülkede, “lâiklik” uygulamasına kalkışmış 
olması ve kendine göre bir takım dînî devrimler 
yapmasıdır.

1500’lü yılların ortalarında kuzeyde Macaris

tan’dan ve güney-batıda Cezayir’den başlayan ve 
Çin hududuna kadar uzanan muazzam bir coğ
rafyada, Müslüman-Türk devletlerinin bir kuşak 
hâlinde mevcut olduğunu görmekteyiz... Hindis
tan-Türk İmparatorluğu, bu İslâm devletleri ku
şağının en doğusunda, yâni, hıristiyan-batı dün
yasından en uzakta bulunduğu için; Endülüs’te 
veya Osmanlı’da rast geldiğimizin aksine; hıristi- 
yanlarm, herhangi bir siyâsi veya dînî baskıları 
ile karşılaşmamıştır. Gerçi bu devletin hudutları 
içindeki halkın yarıdan fazlası, Müslüman olma
yıp, Hindû’dur. Sınırlarının ötesinde ise, bugün
kü Hind yarımadasının batısına rastlayan GOA 
bölgesinde, Portekizlilerin bir kolonisi bulun
maktadır. 1498’den itibâren Hindistan’a ulaşan 
tilcâret yollarını hâkimiyeti altına alan Porte
kiz’in, Ümid Burnu’nu dolaşarak geldiği Batı 
Hindistan’daki bu koloni varlığı da, ticarî bir gö
rünüm arzetmektedir ve bu durumu ile, Ekber 
Şâh’ın kudretli devleti için, tslâma yönelik bir 
tehlike olarak görülmemektedir. Dolayısıyla Ek
ber Şâh’m lâiklik uygulamasına geçişinde, bir si
yâsî mecburiyet de yoktur.

Gerçi, gerek dedesi Bâbur Şâh’m, gerekse 
kendisinin, devleti kurabilmeleri veya hüküm
ranlıklarını devam ettirebilmeleri için, Iran Şâhı 
Tahmasp ve oğlu ile ittifaka yakın davranışlar 
içinde bulunduğu, ancak Türkistan’daki Özbek- 
lerden ve ülkesindeki sünnî halkın tepkisinden
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çekindikleri için, bu yakınlığı geliştirmeyip 
yarıda bıraktıkları da bilinmektedir. Ancak 
bütün bu siyâsî ve dînî durum, Ekber Şâh’m 
lâiklik uygulamasına geçişi için gerekli olan 
bir ortamı da oluşturmamaktadır.

Ekber Şâh’m, Islâmi esaslara göre idâre 
edilen bir devlette lâiklik uygulamasına kal
kışması için gösterdiği yegâne sebep, “hal
kın çoğunluğunu teşkil eden Hindû’larm 
devlete bağlılıklarını sağlamak” tır. Ancak 
bu uygulamada öylesine ileri gidilmiştir ki; 
Ekber Şâh’m İslâm’dan çıktığına ve kâfir ol
duğuna hükmedilmiştir. Bu hüküm, sâdece 
İslâm ulemâsına ait olmayıp, Hıristiyan-batı 
dünyasının ileri gelenleri de aynı görüşte
dir.

Lâiklik uygulaması için akla gelen bir di
ğer sebep, kendisinin târihe yön veren bü
yük inkılâpçılar arasında yer almak isteme
si olabilir. Ama unutulmamalıdır ki; Islâmi 
esaslara ters düştüğü için Müslüman halkı
nın da kabul etmediği bu lâiklik uygulama
sı, hükümdarlığının son yıllarında kendisi
ne karşı ayaklanmış olan oğlu Cihangir ta

rafından, daha sonra tamâmen iptal edil
miştir.

İmânî esasları bilerek Müslümanlığın 
şuuruna ermiş mü’mmlerin meydana getir
diği bir topluma uygulanmak istenen “Ek
ber Şâh tipi bir lâiklik uygulaması”, çok sür
meden, Allah’ın lütüf ve inâyetiyle ortadan 
kalkmış ve İslâm güneşi, Cihangir gibi, 
Alemgîr gibi, İslâm târihinde yıldız misâli 
parlayan hükümdârlarm himmetleriyle 
Hindistan’da tekrar yükselmiş ve böylelikle, 
bugünkü Pâkistan ve Bangladeş ile Keş
mir’in doğuşunu sağlamıştır. Çünkü Yüce 
Allah, şöyle buyurmaktadır: “Kuşkusuz Al
lah, onlar nefislerinde olanı değiştirmedik
çe, bir toplumun durumunu değiştirmez.”. 
O halde kusur, sâdece bizdedir. Bunun için 
de, tek tek İslâmî şuuru yakalamak gerekir. 
Bu olmayınca, kendisinin kâfir olması yet
mezmiş gibi, halkını da İslâm’dan çıkarmak 
isteyen nice Ekber Şâh’larla târih boyunca 
karşılaşmak mümkündür.

Ekber Şâh’m, bu lâiklik uygulamasında, 
ulemânın halk nezdindeki ağırlığının azal
tılması gibi bir görüşle yola çıktığı bilin
mektedir. Ancak bu noktada Ekber Şâh’ı - 
maalesef- haklı kılan bir husus vardır ki, bu 
da, dîni konularda, ulemâ arasında horoz 
dövüşüne benzeyen münâzara ve münâka
şaların yapılmasıdır. Bu zâfiyet, Ekber 
Şâh’m Müslüman din adamlarına olan güve
ninin sarsılıp yok olmasına sebebiyet ver
miştir. Bu durumda Ekber Şâh, uygulamaya 
başladığı lâiklik çalışmalarının ilk safhasın
da, ulemâ arasındaki görüş ihtilâflarını orta
ya koymaya ve bu sûrede onları tesirsiz kıl
maya, böylelikle halk nezdindeki otoritele
rini sarsmaya çalışmıştır. Dikkat edilirse tâ
rihin her safhasında, dinde reform heveslisi 
olan krallar, şâhlar, sultânlar ve diktatörler; 
hükümranlıklarının ilk yıllarında din adam
ları ile kapışmaya başlarlar. Hindistan-Türk 
İmparatorluğunda da böyle olmuştur. Hal
buki, dînî esasların yürürlükte olduğu bir 
ülkede, ulemânın ihtilâf içinde olması 
mümkündür ve tâbiîdir. Esasen Hz.Pey- 
gamber(s.a.s)’in hadîsine göre, ihtilâfta rah
met de vardır.
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Diğer yönden ulemânın, az da olsa bir 
kısmının, dünyevî hususlara öncelik verme
si de, dînî esaslara aykırı düşen, ancak her 
devirde karşılaşılabilen bir husustur. Ancak 
kudret sâhibi yöneticilerin en bâriz özelliği, 
ulemâ içinden en mükemmellerim seçip 
ona teslim olabilmeleridir. Fâtih’in Akşem- 
seddin’i, Yavuz’un Zenbilli Ali Efendiyi, Ka- 
nûnî’nin Ebussuûd Efendi’yi ön plâna çıkar
maları, onların kudretlerinin sonucudur. O 
devirlerde de, ulemânın zâfiyet gösterenleri 
elbette vardı. Ancak bu kudretli hükümdar
lar, zâfiyete teveccüh etmeyip dirâyete 
önem verdikleri için, devletlerini de, kendi
lerini de yüceltmişlerdir. Ekber Şâh, işte bu 
mukayesede yetersiz görülmektedir. O, 
müslüman ulemânın, dünya hırsızlığı ve 
soygunculuğu yaptıklarına kanaat getirir. 
Artık İslâm’a düşman olmuştur. Muham- 
med ve Ahmed ismine tahammül edemeye
cek duruma gelir ve saray halkından, ço
cuklarına bu isimleri koymamalarını ister.

Ekber Şâh’m lâiklik uygulamasındaki en 
belirgin tesbit ve davranışı, Hind yarımada
sındaki halkın mensup olduğu İslâmiyet ve 
hindûizm dinleri arasındaki benzerlikleri 
bularak, bunlar arasında, dolayısıyla halklar 
arasındaki yakınlaşmayı sağlamaktaki arzu 
ve niyetidir. Kendisini küfre götüren olayla
rın başlangıç noktası da, bu niyet olmuştur. 
Bu yakınlaşmada kısmen başarılı olduğu da 
bir gerçektir. Ancak bu yakınlaşmanın be
deli; yeni bir din ihdâsı olmamalı, kendisi 
de küfre yönelmemeliydi. Ekber Şâh; ulemâ 
arasındaki ihtilâfları ortaya koyarak, onla
rın itibârını kırdıktan ve, İslâmiyet ile hin
dûizm arasındaki benzerlikleri yakalayıp bir 
takım radikal uygulamalar ile Hindûları 
devlet hizmetine yaklaştırdıktan sonra; bu
nunla iktifa etmeyip, her iki din mensupla
rının kabul etmesini düşündüğü bir (ortak 
din) in esaslarını koymaya ve bu yeni dînin 
önderi olmaya, böylesine bir din siyâseti uy
gulamaya yönelmiştir. Ekber Şâh, İslâmiyet 
ve hindûizm arasındaki benzerlikleri tesbit- 
le yetinmemiş, Portekiz’in sömürgesi duru
munda bulunan GOA’daki hıristiyanların li
derleri ile temas kurup onları da, bu kazan

da pişirme hevesine kapılmıştır.
Tâbiîdir ki, dinler arasındaki benzerlik

ler, yakınlaşmalar sonuçta; herkese eşit ola
rak uygulanacak hükümleri taşıyan “ortak 
bir kanunlar demeti”ni de vücuda getire
cektir. İşte bu özellik, zamanımızdaki lâik 
hukukun ortaya konuluşu gibi, 1500’lü yıl
ların ikinci yarısında da Hindistan-Türk İs
lâm Devleti’nde uygulanmaya konulmuştur. 
Bilindiği üzere, dinlere mensûbiyetin başlı
ca özelliği, kendi hukûkî düzenlemelerinin 
o din mensuplarına uygulanmasıdır. Diğer 
bir ifâde ile, toplumda çok hukuklu bir dü
zenin mevcut olmasıdır. Lâik hukuk ise, 
dinlerin öngördüğü hukuk düzeninden ta
mamen bağımsız bir sistemdir ve inançları 
ne olursa olsun herkes için uygulanması 
öngörülen bir hukuk demetidir. Ekber 
Şâh’m yapmak istediği ve yaptığı da budur. 
Bunun sağlayacağı husus ise, devletin nez- 
dinde bütün vatandaşların eşit şartlara tâbi 
olması görüntüsüdür. Bu görüntü, ister iste
mez, kişinin dîne mensûbiyetini ortadan 
kaldırmakta ve dînî bağlılığı zayıflatmakta
dır.

Özet olarak belirtmek gerekirse; Ekber 
Şâh tarafından uygulanan ve, “Hindistan- 
Türk Devleti’nin büyük çoğunluğunu teşkil 
eden hindûları, devletin yönetimine kata
bilmek, onların vatandaşlığını gönülden 
sağlamak ve gerekirse askerî seferlerde’ on
lardan da faydalanmak” için, “yeni bir dîne 
ait esasların ortaya konulması” şeklinde ge
lişen sistem; 1500’lü yılların ikinci yarısın
da Hindistan’ın kuzey ve orta bölümünde 
yürütülen bir lâiklik uygulamasıdır.

Ekber Şâh, başlangıçta hindû teb’asına 
gösterdiği yakınlık ile, onların bâzılarmm 
gönlünü kazanmış, hâttâ 1562’de kendisi 
de, bir Raca’nm kızı ile evlenmiştir. İslâmi
yet’te bir hıristiyanm veya yahû dinin kızını 
nikâhlamak, kadın, ehl-i kitab olduğu için 
mümkündür. Ancak hindûlar, ehl-i kitâb 
değildir. Bu yönü ile Ekber Şâh için, bu ev
lilik harâmdır. Fakat bu evlenmenin en 
önemli yanı; bir Raca’nm kızının, hindû ol
mayan ve Hindistan’da yürürlükte olan kast 
sisteminin dışında bulunan birisiyle evlen-
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meşinin kesinlikle mümkün olmamasına 
rağmen, böyle bir evliliğin gerçekleşmesi ve 
bu teklifin de, kızın babası Raca’dan gelme
sidir. Bundan dolayı, bu evlenme olayı, hin- 
dûlarm kendi içlerinde de çok tenkide uğra
mıştır. İlginçtir ki bu hindû kadın, Ek- 
ber’den sonra hükümdar olan ve İslâmî 
esaslara dönüşü sağlayan Cihangir’in anne
sidir.

Elcber’in hindûlara yakınlığının yanısıra 
bu evlilik, siyâsî bakımdan olumlu sonuç 
vermiş olup, hindûlar, devlet teşkilâtında 
vazife görmeyi kabul ettikleri gibi, Ekber 
Şâh’m ordusuna da asker olarak katılarak 
çarpışmalara iştirak etmişlerdir.

İslâmiyet’te, ele geçirilen topraklardaki 
gayrimüslimlerden cizye alınması, Hz.Pey- 
gamber (s.a.v)’den beri uygulanan bir sis
temdir. Cizye, sünnet olması itibariyle, bin 
yıllık İslâm târihinde uygulanmış ve bu sü
rede hazînenin ana gelir kaynaklarından bi
risini teşkil etmiştir. Öylesine ki, OsmanlI
ların Balkanlardaki fütuhatında bâzı Hıristi
yan köy ve kasabalarının İslâmiyet’e geçme 
arzularının, gelir kaybına sebep olmasın di
ye, uygun görülmediği de vâkidir. Kezâ, 
Emevîlerin Ispanya’yı fethinde de böyle 
davranılmış tır. Bu sünnete rağmen Ekber 
Şâh 1564’de, Islâmiyete geçmedikleri halde, 
hindûlardan cizyeyi kaldırmıştır. O, halkın, 
yâni müslim ve gayrimüslim tebaanın eşitli
ği için, sünnete muhalif davranmakta bir 
beis görmemiştir.

Bir İslâm hükümdârmın İslâmî esaslar
dan ayrılıp, tebaasının her yerde ve her ko
nuda eşitliklerinin sağlanması şeklinde bir 
uygulamaya yönelmesi; elbetteki gayrimüs
limlerin müslümanlar aleyhine olabilecek 
davranışlarının hızlanmasına sebebiyet ve
recektir. Nitekim 1582’de, Ekber’in yanında 
bulunan bir misyoner reisi, GOA’daki Por
tekiz liderine yazdığı bir yazıda, Hindistan’ı 
hıristiyanlaştıracak elemanların yetiştiril
mesi gayesiyle GOA’daki müslüman ve hin
dû gençler için birer misyoner papaz okulu 
açılmasını önermektedir.

Ekber Şâh’m, lâiklikteki nihâi hedefine 
varmak için uyguladığı metod; öncelikle

kendi tahakkümlerine dîni âlet ettikleri id
diasıyla ulemâyı yıpratmak ve sonrasında 
da, din önderi olarak kendisini öne sürmek 
olmuştur. Birinci hedef için, özellikle bu ga
ye ile yaptırmış olduğu ve İbâdethâne ismi
ni verdiği bir binâda muntazam toplantılar 
tertip etmiş ve ulemânın sünnî-şiî, hanefî- 
şâfiî kanatları arasında acımasız münâkaşa 
ve münâzaralara yer vermiştir. Bununla da 
yetinmeyip, hindûlarm ve hıristiyanlarm 
din bilginlerini de bu toplantılara çağırmış 
ve onların, İslâmiyet, Kur’ân ve Hz. Peygam
ber hakkındaki ipe sapa gelmez düşünce ve 
ithamlarını, karşı koymaksızm dinlemiştir. 
Bunun sonucunda da Ekber Şâh, hindûizm- 
de var olan ve fakat islâmiyetin reddettiği 
tenâsüh(Fr. Reenkarnasyon) nazariyesine 
inanır. Ayrıca kendisinde, Allah’ın kulu ol
maktan farklı olarak bir takım mânevî bo
yutlar bulunduğunu söyleyen ulemâdan ba
zılarının telkini ile, “dînin temsilcisi” şek
linde ifâde edilen ünvânı kullanır ve buna 
uygun davranışlarda bulunur. İncilleri, fars- 
çaya çevirterek hıristiyanlığm yayılmasını 
dolaylı olarak ister ve el altından bunu teş
vik eder. Hindûlarm telkini ile, güneşe ta- 
pılmasma sebep olur. Hindûlarm taptığı bir 
hayvan olduğu için onlar tarafından kesil
mesi yasak olan ineklerin, müslümanlarca 
da kesimini ve etlerinin yenilmesini yasak
lar. Alnına hindûlar gibi işâret koyar ve sa
rayında bâzı hindûizm âyinlerini yaptırır.

Ekber, hıristiyan keşişleri ve hindûizm 
rahiplerinin telkinlerinin yanı sıra, Zerdüşt 
dînine mensûp olanları, yâni ateşe tapanları 
da dinlemek ister. Anlattıklarının bir kısmı
nı haklı görüp, Allah’ın alâmetlerinden biri 
olduğu görüşünü ileri sürerek, sarayında 
hiç sönmeden yanacak kutsal bir ateşin bu
lundurulmasını ister.

Gerçek müslüman, imânın şuûruna er
miş bir mü’mîn için şu âyet yeterlidir: “Al
lah indinde yegâne din, islâmdır.” Bu böyle 
iken görülüyor ki, Ekber Şâh, semavî olsun 
veya olmasın, her dînin haklı ve mûteber ta
rafları olduğunu kabul ederek, kendisinin, 
bütün bu dinleri kucaklayıcı bir vasfı ve 
mevkii olduğu iddiasından hareketle Islâ
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m’a ters düşecek şeyleri yapmaktan geri kal
mamaktadır. Dinleri birleştirmek için çalı
şırken, İslâm’dan uzaklaşıp nefret etme, di
ğer dinlerin temsilcilerine karşı haddinden 
fazla hoşgörülü davranma, tepkileri göğüs
lemek için de, herkesin görebileceği yerler
de namaz kılarak gösteriş yapma, Ekber’in 
olağan davranışları arasında olmaktadır.

Ekber Şâh, 1579’da Avrupa’lı tarihçilerin 
“yanılmazlık buyrultusu” dedikleri bir fet
vayı, şahıslarını beğenmediği, ancak kendi 
hedefine ulaşmak için kullandığı “ule- 
mâ”dan alır. Bu fetvâya göre Ekber Şâh, ule
mânın da üzerinde, Hindistan Müslümanla
rının  dînî lideridir; onun buyruklarına kar
şı koymak, ebedî hüsran doğurduğu gibi, 
bu dünyada da kişinin dînî seviyesini kay
bettirir. Buna göre Ekber, “Sultân-ı âdil” 
ünvânlı bir hükümdâr olup bu ünvân, Allah 
indinde “müctehid” mertebesinden üstün
dür. Buna göre, mezhepler arası ihtilâfı ar
tık Ekber Şâh çözecektir. Bu tevcihle o, “lâ 
ilahe illallah, Ekber-ül- vekilullah” gibi söz
leri ortaya atar ise de, bu ifâde, halk arasın
da tutulmaz ve büyük tepki çeker.

Kendisini mezhepler üstü bir dînî önder 
olarak telâkki eden Ekber Şâh hakkında, 
devlindeki hıristiyanlarm genel kanaati ise

şöyledir: “İmparator Ekber, bir müslüman 
değildir ve her türlü inanç hakkında şüphe 
beslemektedir. O, güvenle ileri sürüyor ki, 
Allah’ça tesbit edilmiş bir inanç şekli yok
tur. Çünkü, incelediği inanç biçimlerinin 
her birinde akıl ve mantığa uygun olmayan 
bir şey buluyor ve öyle sanıyor ki, akıl ve 
mantık her şeyi kavrayabilir. Mamafih, bâzı 
zamanlar, hiçbir inancın İncil kadar üzerin
de tesir bırakmadığını kabul ediyor ve bir 
adamın, bunu, gerçek ve diğer inançlara üs
tün sayacak kadar ileri gittiği vakit, onu ka
bule hazır olduğunu söylüyor. Sarayda bâzı- 
ları, onun, güneşe tapan bir put tapıcısı, 
öbürleri bir hıristiyan ve daha başkaları da 
yeni bir din kurmak isteğinde bulunan biri 
olduğunu söylüyorlar. Halk arasında da, 
imparator üzerinde türlü fikirler beslen
mektedir; kimi onun hıristiyan, kimi müs
lüman, kimi de put tapıcısı olduğunu ileri 
sürüyor. Bununla birlikte en akıllıları, 
onun, ne hıristiyan, ne put tapıcısı, ne de 
müslüman olduğunu iddia ediyorlar ve işin 
en doğrusunun bu olduğuna inanmaktadır
lar veya öyle sanıyorlar ki, o, halkın tevec
cühünü kazanmak için her dine uyan bir 
müslümandır.”

Ekber Şâh’m tenasühe inanmak ve güne
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şi günde üç vakit tazim etmek gibi, müslü- 
manlığa sığmayan, ancak “hindûizmin esas
ları ile İslâmiyet arasındaki ortak nokta” 
olarak iddia ettiği bu davranışlarına eklene
cek bir diğer husus; müslüman ve hindûla- 
rın birlikte kutlayacakları bayramları ortaya 
atması; buna ilâveten, İslâm ülkelerinin 
kullandığı ve ayın hareketlerine bağlı olan 
hicrî takvim yerine, güneşin hareketlerine 
göre tanzim edilmiş olan ve kendisinin tah
ta çıkması ile başlattığı “takvim-i İlâhî” adlı 
yeni bir takvimi ortaya koymasıdır.

Ekber Şâh’m bu uygulamaları sonucun
da; onun tahta çıktığı gün, nevrûz günü, 
(ateşe tapan eski İran hükümdarlarının kut
ladığı bir bayram olan) mihrican günü gibi 
bayramlar kutlanmaya başlanmış ve bunlar, 
önemleri i’tibâriyle dînî bayramların önüne 
geçmiştir. Tabiîdir ki, bu bayram günlerinin 
tesbitinde de, “takvim-i İlâhî” kullanılmak
tadır.

İslâm’ın belirli şartlarda bir ruhsatı olan 
taaddüd-ü zevcât; bilindiği üzere, o şartlar 
ortaya çıktığında, bir müslümanm dört ka
dınla evlenmesine imkân vermektedir. Hin- 
dûlar ise, istedikleri kadar kadınla evlenebi
lirler. Ekber Şâh, her iki dînin emirlerini 
dinlemeyip birden çok kadınla evlenmeyi 
yasaklamış ve bir kadınla evlenmeyi, kendi 
lâik kanunları arasına katmıştır.

Bu arada, kardeş çocukları arasındaki 
evlenmeler de yasak edilir. Böyle bir yasak 
ise, Islâmiyette yoktur. Ancak buradaki asıl 
gaye, Hindûların kast dışında evlenmelerini 
imkân dahiline koymaktır.

Kezâ, faizle para verme işlemine izin ve
rilir. Devletin mâliyesi de, böyle işlemler 
yapmaya başlar.

Bir diğer lâik uygulama, doktor izni ile 
şarap içilmesine izin verilmesidir. Devlet, 
bu iznin gereğini kolaylaştırmak için de, şa
rap satışına başlar. Bu da yetmez; devletin 
denetimi altında eğlence ve kumar yerleri 
açılır.

Ekber Şâh’m bu yeni dinine, “Tevhîd-i 
İlâhî” denilmektedir ve bu yeni dinde; gü
neşi kutsamak var, fakat oruç ve namaz 
yoktur. Bu yeni dine girenler; bu dinin ön

deri, bir nev’i peygamberi durumundaki Ek
ber Şâh’a karşı, “mal, can, nâmus ve dînini 
fedâ ettiğini” belirtirler; ki bu, bir nev’i 
bey’attır.

Hıristiyan misyonerlerine gelince; Ekber 
Şâh’m bu ilginç uygulamalarının başlangı
cında kendi hesapları bakımından elde et
meyi düşündükleri faydayı, uygulama iler
ledikçe bulamamanın sıkıntısı içindedirler; 
çünkü onu, hıristiyan yapamamışlardır. An
cak şöyle bir ifâdeyi de târihe tevdi etmişler
dir: “Ekber, Kâbil’den döndükten sonra, vâ- 
liler ve sâirenin ayaklanması gibi düşünce
lerden doğan korkulardan kurtulmuş olur 
ve uzun zamandan beri tasarladıklarını açı
ğa vurur: ‘Yeni bir din kurup, onun başı ol
mak.’ Bu din, kısmen Muhammed’in 
Kur’ân’mdan, kısmen Brahmanlarm yazıla
rından ve işine geldiği ölçüde de Hristos’un 
Incil’inden alınmış parçalarla kurulacaktır.” 
Bunu yazan, Ekber’in isteği üzerine 
GOA’dan kendisine gönderilen ve hıristiyan 
din bilginlerinin başkam olan kişidir.

Ekber Şâh’a gelince, bu ilginç uygulama
larının yarattığı tepkiyi göğüslemek için, 
kendisini şöyle savunmaktadır: “Pek çok ki
şiyi zorla dînimize soktuk. Bu işi, müslü- 
manlığa hizmet sanıyorduk. Bilgi ve anlayı
şımız çoğaldıkça, buna pek üzüldük. Kendi
miz müslüman olmadan, başkasını ona ba
ğımlı kılmak, gerekli değildir; zorla gasp 
edilen bir vicdan, dîne bağlı olamaz.”

Bir mü’mînin, hele hele müslüman bir 
devlet reisinin, müslümanlığm bütün ge
reklerini yerine getirememesi mümkün ve 
muhtemel olabilir. Ancak böyle bir insan, 
amentü esaslarına, dil ile ikrar, kalb ile tas
dik edip inanıyor ise; yapamadıkları, yerine 
getiremedikleri ile sâdece günahkâr olur ve 
Allah’ın afv ve mağfiretine sığınır. Müslü
manlığın gereklerinden birkaçım veya ço
ğunu yerine getiremiyor diye, dininden vaz
geçip diğer dinlerin - kendine göre- iyi ta
raflarım inceleyerek karma bir dîni ortaya 
koyması ise, bize göre, küfrün tâ kendisidir. 
Ekber Şâh’m davranışı da böyledir ve İslâm 
âlimlerince “mülhid” olarak suçlanmıştır. 
Yukarıda anlattıklarımıza eklenecek bir di-
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ger söz ise, yine Ekber Şâh’ın kendisine ait
tir ve şöyledir: “Her kim ki, yüreğinin doğ
ruluğu veya içinin bütün temizliği ile bizim 
âyinimizi kabul ederse, mânen ve maddeten 
yüreğinin isteklerini elde edecektir.”

Böyle söylemek suretiyle, İslâmiyet’in 
dışında bir yeni din ve onun âyin şeklini or
taya koyan birisinin küfrünün sâbit olduğu 
kanaatindeyiz. Ekber’in bu sözünü te’yid 
için ve Dîn-i İlâhî’deki başarısını belirtmek 
için, Sind Vâlisi Mirza Cani Bey’in yazdıkla
rını okuyalım: “Ben ki, falanm oğlu filânım. 
İsteyerek ve içten bir eyginliğin sonucu ola
rak, babalarımdan gördüğüm ve duyduğum 
İslâm dînini büsbütün bırakıyor ve Ekber 
şâh’m Dîn-i llâhî’sine giriyorum ve kesin 
bağlılığın dört derecesini; yâni, mal, can, 
nâmus ve dînimi fedâ etmeyi kabul ediyo
rum”. Ekber’in kendisine yakın olan kişiler
den ve saray çevresinden bu yenî dine inti- 
sâp edenler, hayli olmuştur. Öyle ki, bunlar 
arasında, Mekke’de iken hac’dan sorumlu 
kişiye kızıp hac dönüşü dînini bırakanlar 
dahî vardır. Papaza kızıp oruç bozma misâ
li; haccm vermesi gereken ruh yüceliğinin, 
böyle kişilerde zerre miktarmca oluşmadığı 
anlaşılmaktadır.

Ancak bir hususu da kaydetmek gerekir 
ki; Ekber Şâh, yakın çevresine Dîn-i İlâhî’yi 
telkin edip kabul ettirmekle beraber, genel 
bir isyandan çekindiği için, halkın kabulün
de bir baskı ve zorlama göstermemiştir. 
Bundan dolayıdır ki, İslâm dışı olan bu uy
gulamanın telâfisi, yine de kısa zamanda 
mümkün olabilmiştir. Nitekim, Ekber Şâh 
başta olmak üzere devletin ileri gelenlerinin 
dinden çıkmış oldukları, ismen de olsa ikti
darda görülen müslümanlarm horlanmış ve 
ne yapacağını bilemez bir konumda bulun
dukları, buna mukabil, Hindûlar dahil, bü
tün gayrimüslim tebaanın ise tam bir hürri
yet, saltanat ve beklenti içinde olduğu bu 
dönemde, Allah’ın lütuf ve inâyetiyle bir 
büyük mücâhid ortaya çıkar. Bu kişi, “Mü- 
ceddid-i elf-i sânî” olarak bilinen İmâm-ı 
Rabbânî’dir. O, bu dinsiz gidişin durdurul
masında kendisini görevli sayar ve yazıla
rıyla, risaleleriyle bu işe son vermeye çalışır.

İmâm-ı Rabbânî, İslâm’a dönüşü sağlayacak 
bu cihad hareketinde, devletle doğrudan ça
tışmaktan kaçınarak, aynen Peygamber 
Efendimizin metodunu tatbik eder ve, imân 
ve inancın takviyesi için çalışmaya başlar. 
Onun hazırladığı bu mânevî ortamda sonuç 
almayı ise, Ekber Şâh’m ölümünden sonra 
tahta geçen Cihangîr ve onun oğlu Alemgîr 
sağlayacaktır.

İmâm-ı Rabbâniye göre; Ekber Şâh’m 
toplumu dinsizliğe yönlendiren lâiklik uy
gulamalarında hükümdâra destek olan ule
mâ, “din hırsızı”dır; onların bütün maksadı, 
devletin yanında i’tibârlı olmak, halkın ara
sında rütbe ve makam sahibi olarak görün
mektir. İmâm-ı Rabbânî, dînin muhafızları 
durumunda olmaları ve halkı, “dînî esaslar
dan sapmalar durumunda, onları uyarıp 
sapkınlıklardan korumaları” gereken ule
mânın, mevki ve makam hırsı ile, dinden 
uzaklaşan yöneticilerin yanında yer almala
rının; Ekber Şah’a cesâret verdiğini söyle
mektedir.

Ekber Şâh’m İslâm düşmanlığı, o kadar 
şiddetli olmuştur ve İslâm beldelerinde bü
yük yankılar meydana getirmiştir ki, kendi
sinden sonra kullanılan, “Ekber Şâh mı ol
dun, behey kâfir!” şeklindeki bir söz, yıllar
ca dillerden düşmemiştir.

GOA’dan gelen papazlar grubunun baş- 
kanınm ifâdesine göre, Ekber Şâh, uygula
malarını şu şekilde kamufle ederek sun
maktadır: “Bir baş tarafından yönetilen bir 
devlette yaşayanların, birbirinden ayrı ve 
birbirine ters düşen inançlar beslemesi ve 
başka başka kanunlarla yönetilmesi, doğru 
değildir. Dolayısıyla bütün bunları birleştir- 
meliyiz. Şöyle ki; hem hepsi bir olsunlar, 
hem de o birin içinde hepsi bulunsun. Böy
lelikle herhangi bir dindeki iyi şeyleri kay
betmemek ve öbürlerindeki daha iyi şeyleri 
de kazanmak gibi bir kazanç sağlanmış 
olur. Bunu yapmakla, Allah’a tapma işi, hal
kın rahatlığı ve devletin güveni sağlanmış 
olur.”

Lâik mantık içinde doğru gibi görünen 
bu sözler; ister semâvî, isterse diğer şekilde 
olsun, herhangi bir dîne mensûp olan kişi
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nin, dînine ait esasların bir kısmının yanlış 
olabileceği gibi bir şüpheye düşmesine mut
laka sebebiyet verir. Özellikle İslâm dini yö
nünden kesin olarak bu böyledir. Dînin hü
kümlerinden birisinin yanlış ve kusurlu ol
duğunu söylediğiniz zaman, bir de bunun 
yerine bir başka dînin emirlerini “daha doğ
rudur, düşüncesiyle” uyguladığınız zaman, 
İslâmiyet ile hiçbir bağınız kalmaz ve mür- 
ted duruma düşersiniz. İşin ilginç yanı, he
pinizin bildiği üzere, Türkiye’deki lâiklik 
uygulamasında ortaya çıkan ana ihtilâf da, 
tamamen bu noktadan kaynaklanmaktadır.

Hindistan-Türk İmparatorluğunda İs
lâm’a düşman bir devrin önderi durumunda 
olan Ekber Şâh, her fâninin karşılaşacağı gi
bi nihâyet ölümle yüzyüze gelmiştir. 1605 
yılındaki ölümünün üzerine, yerine geçen 
oğlu Selim, Muhammed Nûrü’d-dîn Cihan
gir ünvânmı almıştır. Cihangîr, babasının 
yaptığı bütün zırvalıkları ve İslâm dîni üze
rinde uygulamaya çalıştığı kötülükleri, he
men tamamen yürürlükten kaldırmıştır. 
Tahta geçmeden hemen önce de, babasının 
bu işlerde fikir yoldaşı durumunda bulunan 
Vezîr Ebû’l-Fadl Allâmî’yi, “O, Allah’a inan
mayanların başıdır. Babamın ulu adının kö
tülenmesine sebep olmuştur.” diyerek öl
dürtmüştür.

Ne ilginçtir ki, Cihangir’in yerine geçe
cek olan oğlu Şâh Cihân’m büyük oğlu Dâ- 
râ da, dedesi Ekber Şâh gibi görüşlere sâhip 
olmuş; İslâmiyet ve hindûizm’in yakın ve 
hâttâ eş olduklarını göstermeye uğraşmıştır. 
Bu yolda birkaç eser yazmış, Hindû din bil
ginleriyle düşüp kalkmış ve bu tavırları, dü
şünceleri, kardeşi Evrengzip tarafından, İs
lâm dîni için bir yıkım olacağı şeklinde pro
paganda edilerek taht yolu kesilmek isten
miştir. Nitekim, Şâh Cihân yerine tahta Ev
rengzip geçmiştir. Alemgîr ünvânmı alan 
Evrengzip, koyu bir müslümandır. Sünnî- 
hanefî esaslarına bağlıdır ve zamanında ha- 
nefî fıkhını Hindistan’da yaygın hâle getire
cek şekilde gayret göstermiştir. Bu bağlılık 
ve gayretinin sonucu olarak; fıkıh konusun
da verilen fetvâları toplatarak “Fetavâ-i 
Alemgîrî” ismi ile yayınlatmıştır ki, bu kita

bın zamanımızdaki yaygın ismi, “Fetavâ-i 
Hindiye”dir.

Ekber Şâh’m, İslâmiyet’ten ayrıldığını 
ifâde etmeden yeni bir dinin esaslarını koy
ması ve İslâmî farzları, bu yeni dînin esasla
rı çerçevesinde, bu dîne girenlere yasakla
ması gibi hususlar, bize göre; yaklaşık dört- 
yüzellisene önce cereyan eden bir lâiklik 
uygulamasından başka bir şey değildir. Lâik 
kelimesinin hıristiyan Avrupa’da, daha son
raki yüzyıllarda önem kazanması, bunun 
Fransız İhtilâli ile etrafa yayılışı, “Ekber 
Şâh’m uygulamalarının, lâikliğin bir varyas
yonu olduğu” gerçeğini değiştirmez.

Ekber Şâh’m lâiklik uygulamalarından 
öncelikli olarak çıkarılması gereken sonuç, 
bize göre şudur: “Bir İslâm toplumunun yö
netiminde bulunan kişinin düşünceleri ne 
olursa olsun, ulemâ sınıfı ona destek verme
dikçe, İslâm’a aykırı kararlar alması pek 
mümkün değildir.” Burada Hz.Peygam- 
ber’in bir hadîsini kaydetmekle yetinip sözü 
bağlayalım: “Sizden biriniz münker bir şey 
ile karşılaştığında, onu eliyle düzeltsin. Bu
na gücü yetmezse dili ile düzeltsin. Buna da 
gücü yetmezse, kalbi ile buğz etsin, ama bu, 
imânın en zayıf hâlidir.”

Hindistan-Türk İmparatorluğundaki 
Ekber Şâh örneği lâiklik ve İslâmiyet’ten 
uzaklaşma hareketinin, günümüzde veya 
gelecekte herhangi bir Islâm ülkesinde ya
şanmaması için, İmâm-ı Rabbânî’nin hayatı
nı ve cihâdını anlatan eserlerin okutulma
sında ve tavsiyesinde fevkalâde büyük ya
rarlar bulunmaktadır. Ancak bundan sonra
dır ki, her müslüman, kendi ülkesinde başı
na gelen “irtidat(dinden çıkış)” hareketleri
ni değerlendirebilir. □

Kaynaklar:
-Hindistan Târihi, Y.Hikmet Bayur, 2 .Cilt, 

2 .Baskı, 1987 
-Ekbernâme, 2 .Cilt (Ebû’l-Fadl Allâmî) 
-Müntehâbü’t-tevârih, 2. Cilt (Badaunlu Molla 

Abdü’l-Ka’dir)
-Tabakat-ı Ekberî, 2. Cilt (Hoca Nizâmü’d-dîn 

Ahmed)
-Maclagan
-Âyin-i Ekberî (Ebû’l-Fadl Allâmî)
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Düşünce

İSLÂM’I ANLAMADA PERSPEKTİF SORUNU

HİKMET DEMİR

Y irmi birinci yüzyılın şu 
ilk yıllarında, İslâm’ın 
dünya ölçeğinde her ke

simde düşünsel olarak olumlu 
ya da olumsuz imalarla tartışı
lıyor olması çok önemlidir. Bu 
tartışmalardan bir kısmı, dışa
rıdan İslâm’ın imkanlarının ve 
muhtemel önerilerinin üzerine 
olumsuz yaklaşımlar biçimin
de yoğunlaşırken, içeride İs
lâm’ı anlama konusunda tar
tışmalar kendini göstermekte
dir. Özellikle modernleşme 
süreci içerisinde, farklı para
digma ve kültürlerin belirleyi
ciliği/etkileyiciliği oranında İs
lâm’ı anlama bağlamında, “ak
lı” karışmış bir toplum karşı
mıza çıkmaktadır. Biz, bu ya
zıda kısa bir tarih okumasının 
ardından, elde ettiğimiz anah
tar kavramlar üzerinden İs
lâm’ı anlama ve yaşamada yön
tem sorununu açımlamaya ça
lışacağız.

Tarihî Arkaplân

Nassların, ictihadlarm ve onla
rın etrafında oluşan konu ve 
tartışmaların külliyatı, “biri
kim” bağlamında İslâm kavra
mının çerçevesi içinde değer
lendirilebilecek bir fenomen 
olarak görünmektedir. En te
mel nass olan Kur’an-ı Ke- 
rim’in toplumla buluşmasın
dan itibaren başgösteren “an
lama” ve “pratiğe aktarma” 
problemi, bu bağlamda nüzul 
dönemine kadar geri götürüle- 
bilir. Ancak Hz. Peygamber’in 
açıklamaları, yorumları, sözle
ri ile bu problem giderilmiş; 
böylece bu konuda elimizde 
Kur’an ve Sünnet gibi iki temel 
dinamik kalmıştır. Müslüman 
coğrafyanın giderek genişle
mesine paralel olarak farklı 
paradigma ve kültürlerle kar
şılaşma ile meydana gelen top
lumsal değişimler, ictihad, yo

rum ve ilmi gelişmelerin oluş
masına zemin hazırlamış; böy
lece fıkıhtan tefsire kadar bir 
çok ilim dallarında bir edebi
yatın birikimini sonuçlamıştır.

Bu döneme dikkat edildi
ğinde, özellikle kelâm alanın
da meydana gelen tartışmala
rın iki noktaya işaret ettiğini 
belirtmek gerekir. İlki, bu tar
tışmaların yeni karşılaşılan pa
radigma ve kültüre bir cevap 
üretme ve onunla yüzleşme 
bağlamında canlılık ve dina
miklik taşıması. Nitekim uzun 
bir zaman dilimi içerisinde her 
alanda meydana gelen düşün
sel birikim, bu yüzleşmenin, 
cevap üretmenin bir sonucu
dur. Genişleyen coğrafya ile 
birlikte meydana gelen birikim 
ve yüzleşme, İslam dünyasının 
paradigmasına olan güveni ile 
çok büyük bir başarıdır. İkin
cisi ise, bu tartışmaların soyut 
gibi görülmesine rağmen top
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lumsal sonuçlarının olmasıdır. 
Sözgelimi; kader probleminin 
tartışılması, netice itibarıyla 
bir şekilde Emeviler’in genel 
siyasasının meşrulaştırılması 
ile yakından ilintilidir.

Kur’an-ı Kerim’in peyder
pey topluma inzali ile başlayan 
süreç, öncelikle ve özellikle o 
topluma ve giderek tüm insan
lığa kendi perspektifinden bak
mayı göstermektedir. Diğer 
yandan Kur’an-ı Kerim kendi
sine ait bir kavram dünyası da 
oluşturmuştur. Hz. Âdem’den 
(a.s) devam edegelen bu gele
nek, perspektifsel ve kavramsal 
kaymalara uğradıkça yeni ki
tap ve peygamberlerle düzeltil
miştir. Bu bağlamda Kur’an-ı 
Kerim, kimi zaman yeni kav
ramlar önermiş ve bunları ta
nımlamış, kimi zaman da varo
lan kavramları içerik ve tanım 
olarak düzeltmiştir. Çünkü 
toplumların Allah, insan ve 
âleme sağlıklı bakışları (=îs- 
lâm’ı sağlıklı anlamaları) ancak 
doğru bir perspektif ve kav
ramlarla mümkündür.

Osmanlı’nın son dönemle
rinden itibaren yaşamaya baş
ladığımız modernleşme süre
cinde de, dini ve sosyal bir çok 
konular üzerinden tartışmala
rın oluştuğunu görmekteyiz. 
Şüphesiz bu, bir yandan Os
manlI’nın kendi iç süreçleri ile 
ilgiliyken, esasta diğer yandan 
Osmanlı’mn yeni bir paradig
ma ile karşılaşması ve giderek 
değişen sosyo-kültürel yapı ile 
ilintilidir. Bu dönem İslâm 
dünyasının diğer kültürlerle 
ilk karşılaşmasından farklı ola
rak, Osmanlı’mn zaafiyet za
manlarında vuku bulmaktay
dı. Böylece Osmanlı’nın nasıl

Şurası çok iyi bilinmelidir ki, İs
lâm, bir ideoloji/felsefe olmadığı 
gibi, bir ideoloji/felsefenin yede
ğinde de değerlendirilemez. Bu 
bağlamda İslâm, herhangi bir şe
kilde yanyana getirilm iş tam la
malardan biri de olamaz. Dolayı
sıyla İslâm, kendi bütünlüğü ve 
tanımı ile değerlendirilmek, bir 
din olduğunun farkında olmak ge
rekmektedir.

yıkılmaktan kurtulacağı prati
ği üzerinde yoğunlaşan çözüm 
arayışları, İslâm ve modern pa
radigma arasındaki ilişkiler 
son tahlilde, İslâm’ı anlama ve 
yaşama ile ilgili tartışmaların 
bugüne kadar canlı kalmasın
da ciddi roller oynamıştır.

Bu kısa tarih okumasında 
iki anahtar kavramın öne çık
tığını görmekteyiz. Bunlar; pa
radigma ve kavramsal çerçeve
dir. Şimdi bu kavramlar üze
rinden İslâm’ı anlamada mey
dana gelen yöntem sorunları 
üzerinde durabiliriz.

A) Paradigma

Gerçekten Osmanlı, Batı dün
yası tarafından kendisine yö
neltilen büyük bir meydan 
okumayla karşılaşmıştır. Çün
kü modernlik, çok farklı bir 
kültür dünyasında ortaya çı
kan paradigmatik bir olgudur. 
Öyle ki, bugüne gelinceye ka
dar çeşitli versiyonlarıyla hep 
tartışma konusu olagelmiştir. 
Ancak İslâm ile ilişkisi, Türki
ye özelinde de İslâm dünyasın
da da ilginç formlara tanıklık

etmektedir. Bu bağlamda orta
ya çıkan en önemli yöntem so
runu; İslâm’ı modern ve bu
gün giderek postmodern ve 
küresellik içinde yeniden ta
nımlayan bir yaklaşımın ge
nellik kazanmasıdır. İslam’ın 
farklı paradigma içindeki bu 
tanımlaması, zaten daha baş
langıçta yanlış sonuçlar ver
meye başlamıştı.

Bu noktada modernliğin 
hümaniter ve seküler niteliğini 
hatırlatmamız gerekmektedir. 
Böylece modernlik insanı ken
di başına yeten ontik bir kate
gori olarak görürken, insanın 
kendisi üzerindeki tüm otori
teleri reddetmesi istemini de 
belirtmektedir. Osmanlı’dan 
bugüne kadar moderniteyi 
merkeze alarak İslâm üzerinde 
tartışma yapılması ile İslam’ın 
ne dediğinin değil, daha çok ne 
demesi gerektiği üzerinde yo- 
ğunlaşılmıştır. Böylece ortaya 
konan görüşlerin, bizzat İs
lam’ın içinden doğrulanıp doğ
rulanmadığı ikinci derecede 
ehemmiyet arz etmiştir. İlerle
meci tarih anlayışının temel 
beklentilerinden en önemlisi 
dinin bir müddet sonra orta
dan kaybolacağı idi. Nitekim 
Kant’m Aydınlama’yı tanımın
da öne çıkan “insanın ergin ol
mayış hali” bizzat dine tekâbül 
etmekteydi. Bu durum İslâm’ı 
anlama problemlerinin en ba
şında gelmektedir. Çünkü İs
lam, kendi bütünlüğü, tanımı 
ve sürekliliği içinde ele alınma
makta, başka bir paradigmanın 
teleolojik işlerlikleri içerisinde 
salt fonksiyonel boyutuyla dü
şünülmektedir. Nitekim sürek
li olarak İslâm ile modern de
ğerler arasında hiçbir uyuş-
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mazlığm olmadığı repliğinin 
kullanılması da bizim bu argü
manımızı teyid etmektedir. 
Böylece farklı bir paradigma 
içerisinde yeniden ve farklı bir 
tanım kazanan İslâmî argü
manlar, yeni bir okumaya tabi 
tutularak, kimi zaman metnin 
anlamı zorlanmakta, yeniden 
te’vil edilmekte ve hatta çok 
zorda kalınırsa tarihsellik im
dada yetişmektedir.

İslâm dünyası bu uyumlu- 
laştırma sürecini hala yaşa
makta olup, öteki paradigmay
la düşünsel bir yüzleşme yap
maktan sürekli kaçmaktadır. 
İlk önce sünnet ve hadislerin 
sahihliği üzerinden yürütülen 
tartışmalar, Kur’an’m tarihsel
liğine de sıçramıştır. Bu, şu an
da tam da “postmodern din” 
dediğimiz aşırı bireyselleştiri
ci, senkretik ve göreli bir din 
anlayışıdır. Küreselleşme süre
ci ile birlikte tüm dünyada an
cak özelde İslam üzerinde ger
çekleştirilmeye çalışılan post
modern din projesi de aynı pa- 
radigmatik problemi üzerinde 
taşımaktadır.

İslâm’ın sürekli olarak mo
dern paradigmanın içinden 
okunması, kendi bütünlüğü 
içinde bir tanım ve perspektif 
yakalayamadığından, sürekli 
modernliğe bakarak değiş
mekte ve bir türlü kendisi ola
mamaktadır. Şüphesiz değişim 
önemlidir ve toplumsal deği
şimlerle birlikte kimi yorum
larda da bir değişim söz konu
su olabilir. Ancak bunun ken
di dinamikleriyle elde edilmesi 
gerekir.

Bu başlık altında irdelene- 
bilecek iki husus daha vardır. 
Bunları konjonktür el okuma

ve sekülerlik şeklinde ifade 
edebiliriz ki, İslam’ı anlamada 
önemli sorunlardan ikisine te- 
kâbül etmektedir. İslam’ı farklı 
paradigma içinde tanımlama
nın zorunlu sonucu konjonk- 
türel okumadır. Çünkü adlan
dırma ve tanımlamalar değiş
tikçe, İslâm’ı tekrar okumaya 
tabi tutma zorunluluğu ortaya 
çıkmakta, her seferinde ise 
farklı kavramsal birliktelikler 
elde edilmektedir; İslâm sosya
lizmi, İslâm kapitalizmi, İslâm 
modernizmi, İslâm postmoder- 
nizmi vb. Böylece her yeni 
konjonktürde İslâm’ı yeniden 
yapılandırmanın gerekliliği or
taya çıkmaktadır. Eğer her dö
nemde bu birliktelikler ^kav
ramlar) doğrulanıyor ise, İs
lâm’ın anlaşılmadığı kesindir.

Müslüman dünya, içinde 
bulunduğu durumdan bir an 
önce kurtulmak için bu tür 
kavramları hemen kabul edip 
İslâm’la uyumlulaştırma ame- 
liyesinde bulunmaktadır. Söz
gelimi, son dönemlerde post
modern durumun İslâm’la ör- 
tüştüğü düşüncesi de bu yanıl
gılardan birisidir. Çünkü ye- 
rellikleri öne çıkaran, herkesin 
düşüncesinin kendisi için doğ
ru olduğu göreli yaklaşımın
dan hareket eden postmoder- 
nizm, ilk görünüşte cazip gele
bilmektedir. Ancak bilinmeli
dir ki, postmodern paradigma 
bir kez kabul edildiğinde “ha- 
kikat”e olan yabancılığı, İs
lâm’ın tüm argümantatif iddi
alarını çökertir.

Şüphesiz llkçağ’dan bugü
ne gelinceye kadar Batılı dü
şünceyi bilmek, ona derinliği
ne nüfuz etmek gereklidir. An
cak bu, bizim için kendi im

kânlarımızı üretme ve Batı dü
şüncesi ile yüzleşme açısından 
önemlidir. Farklı düşüncelere 
kendini açma, bu açılmanın 
kendi dinamiklerimizle bizi 
açılıma sevketmesi oranında 
anlamlıdır. Aksi taktirde yapı
lan iş senkretik bir faaliyet ol
maktan öteye geçemeyecektir.

İkinci üzerinde önemle du
rulması gereken husus; mo
dern zamanlarda müslümanla- 
rm perspektifini değiştiren se- 
külerliktir. Aslında çok uzun 
anlatımların konusu olabile
cek sekülerliğin getirdiği en 
önemli şey; dünyaya ve eşyala
ra dualite içerisinde bakmak
tır. Böylece ruh-beden, mad- 
de-mana, kutsal-profan şeklin
de birbirinden bağımsız ontik 
kategoriler ayırtedilmiş, bü
tüncül bakış açısı bozularak 
İslâm anlayışı zedelenmiştir. 
İslâm’a bu şekilde en azından 
bilinçaltı bir sekülerleşme 
perspektifiyle yaklaşım sonu
cu, çoğu kavramlar dünyevî 
saikler içinde yeniden tanım
lanarak belki Hz. Peygam- 
ber’in (SAV) “vehn” şeklinde 
ifade ettiği dünya sevgisi önp- 
lana çıkmıştır. Böylece âhiret 
flulaşarak, kendisine inanılan 
ancak insanlar üzerinde hiçbir 
etkisi olmayan soyut kavrama 
dönüşmüştür. Bunun bugün 
sonuçlarını hakikat kavramını 
yitirmiş, herhangi bir ortodok- 
sisi kalmamış postmodernleş- 
tirilmeye çalışılan din anlayı
şında görebilmekteyiz.

6 ) Kavramların Tashihi

Bugün birçok tartışmalarda, 
bilhassa “kavram kargaşası” 
şeklinde bir adlandırma sıkça
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dillendirilmektedir. Özellikle 
İslâm’ı anlama konusunda 
kavramlarla ilgili problemlerin 
olduğu doğrudur. Çünkü ol
dukça göreli bir şekilde kav
ramların rastgele kullanıldık
ları, hatta daha ileride İslâm’ı 
anlama ve açıklamada anahtar 
hale getirildikleri de vakidir.

Yukarıdaki kısa tarih oku
masında Kur’an-ı Kerim’in, pa
radigmanın ardından kavram
lara yönelik bir tanım ve içerik 
getirdiğinden bahsetmiştik. 
Öncelikle belirtmeliyiz ki, 
Kur’an, o toplumla konuşur
ken sık sık Hz. İbrahim’e (AS), 
hatta Hz. Âdem’e (AS) uzanan 
bir gelenek üzerinden “kendi” 
kavramlarını tekrar hatırlatır. 
İçerik ve tanımca bozulmuş 
olan kavramların tanımını dü
zeltir. Bunun bugün için anla
mı; İslâm’ı anlamada kendi 
kavram ve dinamiklerimize yö
nelmenin gerekliliğidir. Çün
kü bilinmelidir ki, toplumsal 
bir hafıza vardır ve toplumlar 
aslında belki de farkında olma
dan bu hafızanın içinden ref
leksler verirler. Diğer yandan, 
kavramların “değer” ve “tarih” 
yüklü olduğu herkesçe bilinen 
bir gerçekliktir. Bu durumda 
bir kavramı kendi dünyamıza 
aldığımızda, o kavramın için
den çıktığı coğrafya, tarih ve 
değer ile kendi toplumumuz 
arasında bir uyuşmazlık ola
caktır. Bu ise son tahlilde, top
lumsal doku bozuklukları ile 
sonuçlanacaktır.

Hümanizmden sivil toplu
ma kadar bir çok kavramların 
hemen alınarak İslâm hüma
nizminden bahsedilmesi, bir 
çok yapılanmaların sivil top
lum olarak nitelendirilmesi

böyle bir yüzeyselliğin sonucu 
gibi görülmektedir. Halbuki 
kökenleri İlkçağ pagan düşün
cesine kadar uzanan bir tarihi 
ve değeri olan hümanizm kav
ramı, tüm bu içeriği paranteze 
alınarak kabul edilmektedir. 
Nitekim “insan üzerindeki 
tüm otoriteleri” ve “öte dünya 
anlayışını” (Bkz. Ö.Demir- 
M.Acar, Sosyal Bilimler Sözlü
ğü, İst., Ağaç Yay.) reddetme 
temeli üzerine kurulu hüma
nizmin değer yüklü içeriği ile 
İslâm’ı telif etme ya da İslâm’ı 
açıklama kolay olmasa gerek
tir. Öte yandan, Rönesans’tan 
başlayarak dine başkaldırı ha
reketinin temel argümanı ol
ma niteliği taşıyan hümaniz
min, bu bağlamdaki tarihi de 
ayrıca hatırlanmalıdır. Sivil 
toplum kavramı için de bu 
çerçevede bir çok rezervler 
koymak mümkündür. Bugün 
İslâm’ı bu tür kavram ve ta
nımlarla anlama ve açıklamaya 
çalışan görüşlerin bir sorun 
olarak karşımızda durduğu 
açık bir gerçektir.

Diğer yandan, Islâm’ı anla
mada kavram bağlamında di
ğer bir sorun da bize ait kav
ramların hatırlanması, yanlış 
tanımların düzeltilmesi, gün
cellenmiş bir dille ifade edil
mesi gibi görünmektedir. Çün
kü modernleşme deneyimimiz 
ile toplumsal hafızanın uzak 
zamanlarında bırakılmış olan 
bu kavramların dil olarak bu
güne getirilmesi gerektiği gibi, 
toplumsal hafızanın tekrar ta
rih okuması yapması; dolayı
sıyla bu zaman aralığını kapat
ması gerekmektedir. Aksi hal
de yapılan iş, kavramları tekrar 
zikretmekten ibaret kalabile

cektir. Dolayısıyla, İslâm’ı an
lama konusunda bir yandan 
özensiz bir şekilde kavram 
devşir iciliği, diğer yandan 
“biz”e ait kavramların tarih, dil 
ve günümüze tekâbüliyet soru
nu üzerinde ciddi çalışmalar 
yapmak gerekmektedir.

Sonuç Yerine

Şurası çok iyi bilinmelidir ki, 
İslâm, bir ideoloji/felsefe olma
dığı gibi, bir ideoloji/felsefenin 
yedeğinde de değerlendirile
mez. Bu bağlamda Islâm, her
hangi bir şekilde yanyana geti
rilmiş tamlamalardan biri de 
olamaz. Dolayısıyla İslâm, ken
di bütünlüğü ve tanımı ile de
ğerlendirilmek, bir din olduğu
nun farkında olmak gerekmek
tedir. Diğer yandan İslam’ın 
salt kalbi bir mekanizma ola
rak düşünülmesi de ona ait 
yanlış algılamalardan birisidir. 
Çünkü bu durumda dine ait 
hiçbir şeyi konuşmak müm
kün değildir. Bilhassa son bir 
kaç yüzyıldır İslâm’ı kendi dı
şındaki bir paradigmanın için
den ve o paradigmaya ait kav
ramlarla anlama ve açıklama
nın yanlışlığıdır. Zira çok net 
bir şekilde görülmüştür ki, bu 
faaliyet, iyi bir sonuç getirme
miştir. Bu sebeple her yönden 
oldukça bilgili, donanımlı ve 
esasa ilişkin boyutlarla zengin
leşmiş, kendisine özgüveni 
olan insanların çalışmaları bir 
ihtiyaç olarak kendisini hisset
tirmektedir. İslâm kendi bü
tünlüğü içerisinde görülme
dikçe, onu doğru anlamak da 
imkan dahilinde görünme
mektedir. Zira eğri cetvelden 
doğru çizgi çıkmaz. □
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Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

ugün yaşları yaklaşık elli civarında olan bizim kuşağa, 
I—£  “ilk okuduğunuz Islâmi roman hangisidir?” diye sorsa- 

mz, alacağınız cevap kuvvetle muhtemel “Hekimoğlu 
İsmail’in Minyeli Abdullah’ı" olur; ondan sonra da sırayı Şule 
Yüksel Şenler’in Huzur Sokağı alır sanırım.

Hekimoğlu İsmail’in müstear, asıl isminin Ömer Okçu 
olduğunu yıllar sonra öğrendim. Ömer Okçu ağabey ile ilk 
tanışmamız ise, bizzat kendilerinin kurdukları Timaş Yayıne- 
vi’nde olmuştu...

“Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar” projesi çerçevesinde 
görüşüp sohbet etmeyi ve yazmayı arzuladığım simaların ilk 
başta gelenlerinden biri de Ömer Okça ağabeydi. Ama, bu 
proje çerçevesinde çok değerli büyüklerimle sohbet edip 
bunları yazıya dökmeye başladığımda, Ömer ağabe
yin kısa süre önce ciddi bir beyin kanaması ve so
nunda da kısmi felç geçirdiğini haber almıştım.
Dolayısıyla, kendisiyle verimli bir musahabede 
bulunmak ve konuştuklarımızı bu proje çerçevesinde kaleme 
almak için sağlığının düzelmesini beklemem gerekiyordu. 
Nihayet durumunun iyiye doğru gittiğini haber alınca, Heki
moğlu İsmail’le görüşme arzum karara dönüştü...

Araştırma ve Kültür Vakfı’nda canlı bir sohbet yapmak 
talebiyle aradığımda, Ömer ağabeyin hiç tereddüt etmeden 
‘evet’ demesi beni ziyadesiyle sevindirdi. ‘Acaba kendilerini 
zorlamış ve yormuş olur muyuz?’ endişesine artık mahal kal
mamıştı... Merdiven inip çıkmakta hayli güçlük çekmesine 
rağmen, İslâm’a hizmet için can atan, son derece kararlı, 
azimli ve heyecanlı bir dava adamı ile karşılaşmak, geçmişten 
geleceğe taşımaya çalıştığımız ruh adına umut verici bir du
rumdu doğrusu...

6 Mayıs Cumartesi günü AKV salonunda gerçekleştirdi
ğimiz sohbet, gerçekten doyumsuz güzellikte ve letâfette idi. 
Rahatsızlığına ve çektiği sıkıntıya rağmen bizi kırmayıp gel
diği için kendisine teşekkür ediyor ve acil şifâ bulması için 
dua ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun; amellerini 
makbûl, sa’ylerini meşkûr eylesin inşaallah.

Sohbetimiz, usûl gereği, kısa biyografi sunumuyla başla
dı (Minyeli Abdullah kitabının 78. baskısından): “Ömer Ok
çu, 1932 yılında Erzincan’da doğdu. Dedesinin ismi olan He
kimoğlu İsmail imzasıyla yazılarını yazdı, böyle tanındı. Ba
bası, İstiklal Savaşı sırasında Kazım Karabekir Paşanın emrin
de 4 yıl askerlik yaptıktan sonra, memleketine döndüğünde 
İstiklâl Madalyası’nı satıp viran olan evini yaptırdı. Savaşlar

HEKİMOĞLU İSMAİL 
(ÖMER OKÇU) İLE

“MİNYELİ
ABDULLAH”!

YAŞAMAK
ÜZERİNE

ABDULLAH YILDIZ

HAZİRAN ‘06 ÜMRAN 63



içinde büyüyen Hekimoğlu İsmail’in anne ve ba
basının okuma-yazması yoktu, yazarımız kitap 
bulunmayan bir evde doğdu, büyüdü. Lise tahsi
linden sonra Amerika’da elektronik üzerine ihti
sas yaptı. 1967’de meşhur Minyeli Abdullah ro
manını yazdı. O günden bu yana pek çok gazete 
ve dergide yazılar yazan Hekimoğlu’nun 30’dan 
fazla eseri var. (Romanları: Minyeli Abdullah, 
Maznun, Sibel, Bir Deliyle Evlendim, Firavun’un 
Öldüremediği Musa’dır. Hikayeleri: Menan Cinle
ri, Hayata Düşülen Dipnotlar. Biyografi: 100 S om 
da Bediüzzaman, Mehmet A k if e Göre... Şiir Derle
mesi: Sevdalı Şiirler-2 cilt. Düşünce: Derdimi Se- 
viyorum-5 cilt, Güneşi Arayan Adam, Sonsuza Yü
rüyüş, Müslüman ve Para, Mum, İnsan Bu, Bir Mil
let Uyanıyor, Düşünceler, Yapraklar, Tefekkür, 
Akıl ve Gerçek, Neye Nasıl İnanırım?, Ölüm Yok
luk mudur?, İyiliğin Kaynağı, Mecnun Gezenin 
Leyla’sı, İyi Günde Kötü Günde Evlilik.) Halen Za
man gazetesinde makaleleri yayınlanan Heki

moğlu İsmail’e, Harran Üniversitesi tarafından 
Edebiyat Doktoru unvanı verilmiştir. Hekimoğlu 
İsmail, 1950’den itibaren çeşitli zamanlarda yazı
ları sebebiyle 11 kez mahkemeye verilmiştir. Bir 
yazısından dolayı 1 yıl mahkum olmuş; 1992’de 
72 gün hapis yatmıştır. Hekimoğlu, 1953’ten be
ri sigara parasını kitaba verip bir ömür boyu tale
be gibi çalışmıştır.”

Haksızlığa İsyan, Ömer 
Okçu’yu İslâm’la Buluşturuyor

Ömer ağabeyle sohbetimize, 1957’lerde İslâm’la 
ve Kur’ân’la ilk tanışma sürecinden başlamak is
tiyorum ve bunun nasıl gerçekleştiğini soruyo
rum. Ömer ağabey, dinleyicileri hürmetle selam
layıp, “soru sormanın, itiraz etmenin ve eleştir
menin serbest olduğunu” söyleyerek konuşması
na başlıyor. Ardından, şiirler okuyarak gençlik 
yıllarının psikolojisini tasvir ediyor:
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“Yunanlılar İzmir’e girdiğinde Ziya Gökalp:

Durma Yunan durma kibrini artır 
Türklüğün başına hakaret yağdır 
Uyuyan bir kavme bu zillet azdır 
Vur eski kölesi utandır onu 
Bırakm a uyusun, uyandır onu.

Mehmed Akif de şöyle demiş 
Bunca zamandır uyudun, kanmadın;
Çekmediğin kalmadı, uslanmadın.
Çiğnediler yurdunu baştan başa,
Sen yine bir kerre kımıldanmadın!

Doğru mudur y e ’s ile olmak tebah ?
Yok mu gelip gayrete bir intibah?
Beklediğin subh-i kıyamet midir?
Gün batıyor, sen arıyorsun sabah!

Dehşet-i mâzîyi getir yâdına;
Kimse yetişm ez yarın imdadına;
Merhametin yok  diyelim nefsine;
Merhamet etmez misin evladına?

Ey koca Şark, ey ebedi meskenet!
Sen de kımıldanmaya bir niyyet et. 
Korkuyorum, G arb’ın elinden yann, 
K alm ayacak çekmediğin m el’anet.
(Safahat, 5. Kitap, Uyan adlı şiirinden):

Niçin bu şiirleri okuduğunu açıklayarak de
vam ediyor Ömer Okçu ağabey: “İşte bu şiirlerle 
büyüdük. 3 Mayıs 1944’te enteresan bir durum 
vardı. Müslüman alim Bediüzzaman Said Nursi 
hapis. Türkçülerin lideri Nihal Atsız hapis. Ko
münistlerin lideri Nazım Hikmet hapis. Yani üç 
büyük cereyanın mensubu hapis; ot gibi olanlar 
serbest! Nereye gidiyoruz böyle? Fikre düşman 
olan bir milletin ne olur sonu? İşte hareket nok
tamız bu oldu... Fikir yasak! Düşünmeyeceksin, 
yazmayacaksın, konuşmayacaksın.” Bu ortama 
tepkisini “Böyle bir şey olur mu?” diye ifade eden 
Ömer ağabey, o yıllardaki yanlış gidişata dair tes
pitlerini de şöyle sıralıyor: “Eğitimimiz tabiatçılı- 
ğa dayandırıldı; tabiat putlaştırıldı. ‘Kuşu tabiat 
yarattı, insanı tabiat yarattı’ deyip durdular. Hal
buki tabiat bir kitaptır, kâtip olamaz; tabiat bir 
nakıştır, nakkaş olamaz; tabiat sanat eseridir, sa

natkâr olamaz. Tabiatçılık, Avrupa’da Natu- 
rizm’dir ve din hâline gelmiştir. Kitabı var; Natu- 
rizm İlmihali. Maalesef Türkiye’de de bunu uygu
ladılar ve bizi dinden uzaklaştırdılar...”

Bu girizgâhtan sonra, haksızlığa isyan ederek 
İslâm’la tanışmasının serüvenine geliyor:

“İşte yıl 1957. O sıralar duydum ki Said Nur
si hapismiş. ‘-Hapis mi, ne yaptı bu adam?’ Dedi
ler ki; ‘dini kitaplar yazmış’. Ben de ‘Allah Allah, 
öyleyse ben O’na destek olacağım!’ dedim ve 
Emirdağ’a Said Nursi hazretlerini ziyarete gittim. 
Dedim ki; “Biz namaz kılmıyoruz, Kur’ân oku
masını da bilmiyoruz. Ne yapacağız?” (O sıralar 
milliyetçi falan geçiniyoruz ama Kur’ân’ı bilmi
yoruz.) Buyurdu ki: “Günah-ı kebâiri terk, sün- 
net-i seniyyeye ittiba, namazı erkânı ile kılmak, 
sonundaki tesbihâtı çekmek...” Tabii bu ibareleri 
de anlamamıştım. Yazdım bir kağıda, Müftü 
efendiye gittim: ‘-Nedir günah-ı kebâir?’ Dedi ki; 
“al bir ilmihal oku”. O zamanlar rahmetli Ömer 
Nasuhi Bilmen İstanbul müftüsüydü. Onun ilmi
halini aldım... İşte bu şekilde başladık...”

Eminim, 1957’lerdeki bu hızlı değişim süre
cinden sonra, Ömer Okçu ağabeyin başına neler 
geldiğini benim gibi sizler de merak etmişsiniz
dir. Bundan sonra hayatında ne gibi değişme ve 
gelişmeler olduğunu soruyorum ve başlıyor, ince 
bir hiciv üslûbuyla olup bitenleri anlatmaya:

“Dindarlar Hep ‘Potansiyel Suçlu’ Görüldü”

“Bundan sonra tevkifler, tâkipler, kovalamalar 
başladı. Hemen beni soruşturmaya aldılar; 15-20 
kişilik bir heyet. Dediler; ‘Nedir bu Nurculuk? 
Başımıza Nurculuk çıkardınız!’ Dedim; ‘Nurcu
luk, İslâm Üniversitesi’nin tahkik-i iman fakülte
sidir.’ ‘Yâ’ dediler; ‘Sen şimdi fakülteye mi devam 
ediyorsun? Kısa bir zaman sonra fakülteyi de bi
tirir, başımıza iyice bela olursun. Adam mı bula
madın da Kürt Said’in peşinden gidiyorsun?’ Ben 
de; ‘Said Nursi İslâm alimidir. Ben ondan dinimi 
öğreniyorum.’ ‘Sen dinini bilmiyor musun?’ dedi
ler. ‘Ben bilmiyorum, nereden bileceğim? İlko
kul, ortaokul, lise, askerî okullar derken öğrene
medik dinimizi, şimdi öğrenelim dedik. Siz de 
bizi tevkîf ediyorsunuz, hapse atıyorsunuz. Baş
ka türlü nasıl öğreneceğiz?’ ‘Peki’ dediler; ‘bir 
gün Said-i Kürdî isyan ederse ona iştirak edecek
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Evet, kendisi de ‘Ümraniye çöplüklerinden topladığı 
kağıtların boş olan arka yüzlerini kullanmak suretiyle 
ve çocuklar yattıktan sonra gizli gizli Minyeli Abdul
lah'ı yazdığım' teyid ediyor. Ama, benim asıl merak 
ettiğim nokta, 'neden böyle bir roman' ve 'neden Min
yeli Abdullah'?

misin?’ Dedim; ‘Bunda büyük bir yanılma var. 
Bin seneden beri bu dine hizmet eden bu milleti 
helâk etmemek için Allah Kürtlerden Said Nur- 
si’yi göndermiş; biz Türkleri de ona talebe etmiş. 
Kürtlerle Türkler böylece bütünleşti. Beraber ol
duk, kardeş olduk, birlikte yemek yiyoruz, ders
ler yapıyoruz. Ne isyanı?’ Bir tanesi bana kızdı; 
‘Mugalata yapıp durma, sana soruşturma yapıyo
ruz. Sizin asıl gayeniz laik, demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temellerini dini esaslara oturt
mak. Bütün derdiniz bu! Öyle demagoji yapıp 
durma, doğru dürüst konuş’ dedi. Dedim ki; ‘Ben 
küçük bir memurum; işimi bile değiştiremiyo- 
rum; devletin temellerini nasıl değiştireyim? An
kara’da Gazi mahallesinde 60 m2’lik dairede otu
ruyorum. Evimi de değiştiremiyorum, devletin 
temellerini nasıl değiştireyim? Dahası, devletin 
temelleri nerede bilmiyorum. Bilsem belki değiş
tiririm. Sonra bu devlet dediğiniz şey güveç değil 
ki bir bu tarafa yatıralım, bir o tarafa yatıralım. 
Kocaman devlet; üniversitesi var, ekonomisi, sa
nayisi var. Neresini değiştireceğiz?’ Bu sefer iyi
ce kızdılar. ‘-Yahu mugalata yapıp durmasana! 
Mahkeme huzurundasm, dikkatli konuş!’...”

Bu yargılama, o yıllarda cari olan meşhur 
163. maddenin A bendine göre yapılmış ve 7 se
ne hapsi istenmiş Ömer ağabeyin; ‘laik demokra
tik Türkiye’nin temellerini dini esaslara uydur
mak’ suçundan. ‘Bize “potansiyel suçlusunuz” 
dediler.’ diyor Ömer ağabey ve bu tabirin ne ka
dar saçma bir kavram olduğunu, o iğneleyici üs
lûbuyla tavzih ediyor:

“Potansiyel suçlu ne demek? Biliyorsunuz 
ama yine de affınıza sığınarak anlatayım; çünkü 
biz onun çok çilesini çektik, hâlâ da çekiyoruz. 
Mesela göldeki su, fiziğe göre potansiyel enerji
dir. Duran suda potansiyel enerji var; bu hareke
te geçer, enerji açığa çıkarsa kinetik enerji olur.

Biz de duran enerjiymişiz. Bir gün harekete ge
çermişiz. Yahu harekete geçersek, yaparsınız ya
pacağınızı! Şimdi ne yapıyoruz ki? ‘Hayır gele
cekte yaparsınız!’ O zaman herkes suçlu... So
kakta gezen her adam cinayet işleyebilir. O za
man herkesi cinayetten yargılayın, atın içeri...” 

Ömer ağabey, o yargılama, kovuşturma, so
ruşturma, hapis yıllarında neler hissettiğini ise şu 
cümlelerle özetliyor: “İşte bizi potansiyel suçlu 
olarak mahkemeden mahkemeye, hapishaneden 
hapishaneye döndürüp durdular. O yıllar şöyle 
derdim: ‘Ya Rabbi! Kaderde hapis olmak varsa, 
Sana binlerce hamdolsun; Din için, Allah için ha
pis oldum ben. Hırsızlık yapmadım, uyuşturucu 
satmadım, cinayet işlemedim’...”

‘Minyeli Abdullah’ Romanı Niçin Yazıldı?

Ömer Okçu ağabeyin Minyeli Abdullah romanı
nı, Hekimoğlu İsmail imzası ile 1967’de yazdığı
nı biliyoruz. 1957’den 1967’ye kadar hızla fikren 
ve zihnen kendisini inşa eden yazarımızın, bu ki
tabı çok zor şartlarda ve hem eşinden hem de ço
cuklarından gizli olarak kaleme aldığını öğren
miştim. Evet, kendisi de ‘Ümraniye çöplüklerin
den topladığı kağıtların boş olan arka yüzlerini 
kullanmak sûretiyle ve çocuklar yattıktan sonra 
gizli gizli Minyeli Abdullah’ı yazdığını’ teyid edi
yor, Ama, benim asıl merak ettiğim nokta, ‘neden 
böyle bir roman’ ve ‘neden Minyeli Abdullah’? 
Hekimoğlu, bu romanı hangi sâikle ve nasıl yaz
dığını şöyle hikaye ediyor:

“Ben 1957’den itibaren fikir tufanı içindey
dim. Solcusu, sağcısı, Türkçüsü, hepsiyle irtibat 
içindeydim. Zaten mesleğim icabı onlarla görü
şüyorum. Askeriyedeyim ve orada her türlü in
san var: Nazım Hikmet için ağlayan komünistler, 
Sakarya’yı okuyan sağcılar, Nihal Atsız’ı okuyan 
Türkçüler hepsi aynı yerde. Ben o zamanlar şöy
le düşünürdüm. Her fikrî cereyanın romanını 
yazmışlar fakat dindarların (onlara göre ‘d incile
rin) bir romanı yok...”

(Ömer ağabey, burada “dinci” kelimesinin 
yanlış olarak kullanıldığını vurgulayarak dil ko
nusundaki hassasiyetini hemen ortaya koyuyor: 
“Anlam olarak da yanlış, Türk dilbilgisine göre 
de” diyor ve açıklıyor: “Bir kere ‘ci’ eki meslek 
ifade eder; ‘demirci’ gibi, ‘muhallebici’ gibi; hal
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buki din meslek değildir, iman meselesidir, iba
det meselesidir...”)

Sonra, o duygusal üslûbuyla, “Minyeli Abdul
lah”! niçin yazdığını anlatmaya devam ediyor: 

“Evet, dindarların durumunu anlatan bir ro
man yoktu. Halbuki en çok çile çeken bizdik...

Biziz boynu bükük yollar üstünde 
Bir çift söz var denmez diller üstünde 
Dalkavuk köpeği eller üstünde 
Toprağın bağrında ezilen biziz.
En şanlı yiğitlik dağlan bizde 
Bağlara dönüp de bozulan biziz 
Define var diye yüreğimizde 
Her devir bağrı kazılan biziz.

O zamanki durumumuz böyleydi ama dünya
nın haberi yoktu. Ben de oturdum Müslümanla
rın çektiği çileleri yazmaya karar verdim. Minyeli 
Abdullah’ın asıl ismi Ankarah Abdullah’tır. Benim 
asıl ismim de Ömer Okçu’dur. Ama Ankarah Ab
dullah deseydim çıkar çıkmaz toplatılırdı. Ömer 
Okçu deseydim hapse atılırdım. Minyeli Abdullah 
diyerek kitabı kurtardım, Hekimoğlu İsmail diye
rek de kendimi kurtardım. Hekimoğlu İsmail de
falarca mahkemeye verildi. ‘Ben Hekimoğlu İsma
il değilim’ dedim; ‘ben Ömer Okçu’yum’! Tabi, ki
tabı benim yazdığımı ispat edebilselerdi, hapis ce
zası alacaktım; hem meslek sebebiyle hem de ro
manda Minyeli Abdullah Şeriat istiyor diye, ceza
sı 7,5 sene. Mahkemede bana defalarca, “Siz Şeri
atı getireceksiniz!” dediler. Dedim; ‘Şeriat nere
den gelecek? Hangi memleketten?.. Otobüsle mi 
gelecek, uçakla mı gelecek?.. Şeriat istenmez, ya
şanır! Ben İslâmiyet’i yaşamaya gayret ediyorum. 
Ama siz buna izin vermiyorsunuz.’ ‘-Fikir hürri
yeti var’ dediler. Ben de; ‘Hürriyet haramlar için 
var. Bütün haramlar serbest, helâller prangalı!’ 
dedim. ‘Ne biçim konuşuyorsun yahu!’ dediler. 
Misal verdim: ‘Kur’an Kurslarını kapatıyorsunuz. 
Hadi buyurun biraz da meyhane kapatın! Her za
man sarhoş yıkılır, meyhane ayakta kalır. Kumar
haneler, meyhaneler, her köşe başında içkili lo
kantalar, içki satan bakkallar... Bu memleket ay
yaş mı olacak? İstemiyoruz; içkiye, kumara karşı
yız. Bunları istememek şeriatı getirmekse, o za
man ecdadımızı çıkarın mezarlarından muhake
me edin, niye içmediniz deyin!.’

Ömer ağabey, konuyla ilgili traji-komik hali
mizi yansıtan bir espri yapmayı da ihmal etmi
yor:

“Geçenlerde Beşiktaş’ta Barbaros Hayreddin 
Paşanın türbesine gittim, dedim ki: ‘Aman Pa
şam! Sakın kalkma mezardan. Kalkarsan, “mem
leketimizi Frenkler almış” diye bizi kılıçtan geçi
rirsin. Biz sana benzemiyoruz zira.’ Kendi kendi
me konuştum. Doğru değil mi ama? Kıyafetler 
Avrupa, benim de lisanım İngilizce. Tam tipik bir 
Frenk! Barbaros bunu görünce ne yapacak? ‘Ey
vah Frenkler memleketi ele geçirdi’ diye bizi kı
lıçtan geçirecek...”

Minyeli Abdullah Gibi 
Dava Delisi Adamlar Yetiştirme Zamanı

Sohbetin koyulaştığı bir süreçte, Ömer ağabeyin 
az da olsa bir nefes almasını sağlamak için, Min- 
yeli Abdullah’a dair kısa bir tahlile cüret ediyo
rum: “Anlayabildiğim kadarıyla, Minyeli Abdul
lah’ın şahsında, ‘Müslüman bir şahsiyet nasıl ol
malı?’ ve ‘İslam! kimlik yeniden nasıl inşa edil
meli?’ sorularına canlı bir cevap veriliyor bu ro
manla. İslâmî bir yapılanma ihtiyacına da İhvan-ı 
Müslimin üzerinden göndermelerde bulunulu
yor. Fakat, İhvan’dan biraz farklı duran, onun si
yasi planda düştüğü/düşebileceği bazı yanlışlar
dan kaçınmaya çalışan son derece mütevazı bir 
tipoloji olarak resmediliyor Minyeli Abdullah. 
Üstelik, Müslümanların kurtuluşu için en genel 
anlamda ne yapmak, nasıl bir çaba ortaya koy
mak lazım geldiğine dair bir yol haritası çiziliyor 
adeta. Cihad faaliyeti ‘fiilî cihad, malî cihad, kav- 
lî cihad’ gibi kısımlara ayrılıyor. Dahası, İslâm’ın 
bu çağın ihtiyacına nasıl cevap vereceği sorusuna 
bir romanın müsaade ettiği çerçevede cevap veri
liyor (s.45-46). Şöyle bir cümle yer alıyor kitapta: 
“İslâmiyet vaz’ettiği iman esaslarıyla bütün fiille
rimizi en müspet sahada tanzim ediyordu. Onu

Minyeli Abdullah'ın asıl ismi Ankarah Abdullah'tır. Be
nim asıl ismim de Ömer Okçu’dur. Ama AnkaralI Abdul
lah deseydim çıkar çıkmaz toplatılırd ı. Ömer Okçu de
seydim hapse atılırdım . Minyeli Abdullah diyerek kita
bı, Hekimoğlu İsmail diyerek de kendimi kurtardım.
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bir “rejim” olarak ele almak ve iktisat, hukuk, 
maarif ve siyaset cihetleriyle de tetkik etmek za
rureti vardır.” (s.16)

Bugün Minyeli Abdullah gibi dava adamları
na ihtiyaç olduğunu söyleyerek devam ediyo
rum: “Minyeli Abdullah’ta; iman-amel birliği 
olan, İslâm’ı A’dan Z’ye hayatının her alanında 
yaşamaya çalışan ideal dava adamı portresi mü
şahede ediyoruz. O, ‘Leyla’sı İslâm olan bir Mec
nun’ gibi yaşadı. Mısır’da, Türkiye’de, Mağrip’te, 
Malezya’da, dünyanın neresinde olursa olsun, 
Minyeli Abdullah gibi kaliteli dava adamları yeti
şirse o zaman geleceğe güvenle bakabilir ve daha 
umutlu olabiliriz.” Ardından şöyle bir soru yö
neltiyorum:

- “Minyeli Abdullah gibi yaşayan, başından 
türlü badireler geçen bir insan olarak yeni nesil
lere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bugün 
Minyeli Abdullah nasıl olunur?”

Şöyle derin bir nefes alarak kesin ifadelerle 
cevaplıyor:

“Davalar hapishanelerde, mezarlarda, sehpa
larda yükselir. Dava böyledir. Biz 1950’li yıllarda 
hapse düştüğümüzde ağabeylerimizden ‘aferin’ 
beklerken onların bize söylediği şu idi: ‘Karde
şim! Sofraya gider gibi sehpaya gitmeyen dava 
adamı değildir.’ Biz hapse razı olduk, onlar bizi 
idama davet ettiler. O devir öyleydi. Malından,

canından vazgeçmeyenler herhangi bir davanın 
içine giremezler. Çünkü karşısında büyük top- 
lumları bulabilirler. Öyleyse candan, maldan 
vazgeçilecek ki bu işlere girilsin. Tarih böyle
dir...”

Burada araya girip, romandan aktardığım şu 
cümlelerle kendisini destekliyorum:

“..Sen asrın karanlığını bir fecir vakti boğa
cak güneşsin. Sen masivanm çekemediği mukad
des yükün mukaddes hamalı. Sen küfrü emrine 
alacak, imanı sultan edecek, Kur’ân emirlerini 
Şarktan Garba, Şimalden Cenuba haykıracak 
neslin öncüsü. Sen iman çarşafını dünyanın başı
na çeken ve bu çadırda Islâm’ın otağını kuran 
adamsın, inci inci yaşlar dökün, tel tel ilmikler 
örün; buram buram dualar edin; gelin göğsünü
zü yarın, kollarınızı açm, sinenizi peştamal diye 
yerlere serin. Evet, isminde bir, manada bir, 
emirde bir, gayede bir, sebepte bir olan MÜSLÜ
MAN geliyor. Ve bu MÜSLÜMANla beraber 
iman asrı geliyor. Her yolcunuzu yollayın, Her 
gelene (dur) deyin ve her sokakta, her köşe ba
şında, her kapıda, her anda bu geleni bekle
yin!...” (s.205)

Ve, “Bekleyin dediğiniz bu insan tipi geliyor 
mu?” diye soruyorum. Harika bir cevap veriyor:

“Bir çekirdekten bir ağacı yaratan Allah, bu 
toplantımızı da bir çekirdek kabul edebilir. Bu
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düşüncelerimizi dünyaya neşvü nema edebilir. 
Yaparsa Allah yapar, bizim yapabileceğimiz bir 
şey yok. Onun için her fikir, her insan bir çekir
dektir. Çekirdekten ağacı yaratan Allah, çekirdek 
hükmünde olan fikirlerimizden, hareketlerimiz
den çok büyük neticeler yaratabilir.

Bize gayret yaraşır; merhamet Allah’ındır!
Hükm-ü âti, ne fak irin  ne de şah -1  şahındır!
Biz yarın ne olacağını bilemeyiz. Biz vazife

mizi yaparız. Ümitsizlik diye bir şey olamaz.”
Bu noktada yani üzerimize düşen vazifelerin 

ne olduğu konusunda, yine Minyeli Abdullah 
üzerinden üstadımızın kendi tecrübelerini bize 
aktarmalarını istirham ediyorum: “Minyeli Ab
dullah’a baktığımızda; konferanslar veren, etra
fındaki insanları irşat için sohbetler yapan, aynen 
sizin gibi kitap okuduğu için yargılanan, davası 
uğruna her şeyini feda eden, gerekirse hamallık 
yapan, hapis yatan; şartlar müsait olunca da ken
disi gibi düşünenlerle beraber ekonomik, ticarî, 
fikrî oluşumlar gerçekleştiren bir cemaat adamı 
görüyoruz. Buradan hareket edersek, Müslüman
ların nasıl bir faaliyet tarzı içinde olmaları gere
kir?” Cevap oldukça hoş ve güzel:

“Cemaatler İslâm üniversitesinin fakülteleri
dir. Her cemaat mübarektir ve azizdir. İslâmiyet 
cemaatlerde öğrenilir ve yaşanılır. Yoksa bu iş 
yürümez. Minyeli Abdullah’ı gizli yazdım. Ha
nım bir tarafta oturur, ben arkada oturur; benim 
ne yazdığımı bilmiyorlar. Minyeli Abdullah ya
zıldı bitti, yayınlandı. Tabii bazı arkadaşlar söyle
mişler hanıma; ‘Minyeli Abdullah kitabını yazan 
Ömer ağabeydir’ diye. Tahmin ederek söylüyor
lar ama. Ben kimseye söylemedim onu. Ve bir 
gün hanımlar çok güzel elbiseler giymişler, bize 
gelmişler. Bizim hanım, ‘hoş geldiniz, sefalar ge
tirdiniz ama ziyaretinizin sebebi nedir?’ deyince, 
‘Şevde hanımı ziyarete geldik’ demişler. (Roman
da Minyeli Abdullah’ın eşinin adı Şevde; ve tabi 
ki ideal bir hanım, eş.) O da demiş ki; ‘benim is
mim Şevde değil Şermin’. Onlar; ‘sen Minyeli Ab
dullah’ı okumadın mı?’ ‘O da neymiş?’ diyor bi
zimki. Yahu o senin kocanın yazdığı kitap.’ 
‘Yok’, diyor; ‘benim kocam öyle bir kitap yazma
dı.’... Tabi, hanım böylece öğrendi; sonra bana 
dedi ki, ‘Ver o kitabı, okuyacağım.’ Ben, ‘ya karış
ma, bu işler başka’ dedimse de ısrar edince ver
dim. Okuyup bitirdikten sonra dedi ki: ‘Senin o

Minyeli Abdullah aptalın biri.’ ‘Niye?’ dedim. 
‘Adam hem fakir hem de eline birkaç kuruş geçi
yor, onu da sadaka veriyor; önce kendisine bak
sın, evine baksın. Ne biçim adam bu?’ dedi. ‘Ben 
sana dedim okuma diye, okursan böyle olur’ de
dim. Onun için gizli yazdım.”

Ömer ağabey son derece mütevazı bir insan 
ve başından beri oldukça sade ve fakr içinde ya
şamış. Ama bu halini insanlar anlamakta zorlan
mışlar, en yakınları bile. Bir ara âmirleri onun 
evine bir baskın yapmışlar... Gerisini kendisin
den dinleyelim:

“Şöyle düşünüyordu amirlerim. Bu adam bu 
kadar yazmış, Amerika’ya yedi defa gitmiş, gel
miş, çok zengin bir adam. Nereden anlaşılır bu? 
Evinden. Ve eve geldiler. Heyetin başkanı hemen 
dedi; ‘misafir odanız nerede?’ Ben de salonu gös
terdim. Salonun durumu şu: Tahtadan mindersiz 
sandalye, portatif bir masa. Buzdolabı yok, çama
şır makinesi yok. Dolaştılar evi. ‘Böyle yazar mı 
olur?’ diyerek çekip gittiler. Ama arkasından da 
hemen tevkîf ettiler. Tevkîf kararını iletenler, 
‘karakola çağrılıyorsunuz’ dediklerinde biliyor
dum tutuklanacağımı. Hanım gözyaşları içinde, 
‘ne oluyor; başımıza bunlar niye geliyor; bu ka
dar Müslüman varken niye seni tutukluyorlar?’ 
deyince, ben dedim ki: ‘Bak hanım, ben gidiyo
rum. Üç gün bekle. Gelmezsem kolunda üç tane 
bilezik var, onları sat geçimini temin et. Yine gel
mezsem memlekete git, annenin babanın yanın
da otur. Yine gelmezsem, seni çok üzdüm böyle 
hapislerle sürgünlerle, bana bir Fatiha oku. İste
miyorsan onu da okuma. Olur ki bana kızmışsın- 
dır. Haydi Allah’a ısmarladık.’ Bunları söyledim 
ve gittim...”

Ömer Okçu ağabeyin, Minyeli Abdullah dahil 
-ki bu roman 78 baskı yaptığına ve ilk baskıların 
tirajı hayli yüksek olduğuna göre, tahmini 500 
bin kişi tarafından okunmuştur- yazdığı kitaplar 
için telif ücreti almadığını bu sohbet sırasında 
öğrendim; ve ben, onun bereketli ve verimli ça
lışmalarının temelinde bu hasbîliğin yattığını dü
şünüyorum. “Üstadımız Bediüzzaman da yazdığı 
eserlerden telif ücreti almıyordu.” diyor ve ekli
yor: “Biz de Üstad’a uyarak uzun zaman telif üc
reti almadık. Sonra Zaman gazetesinde yazılara 
başladım. Yine ücret almıyordum. Fethullah Gü
len Hocam dedi ki, ‘hakkın olan maaşı al, hayrı
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na ver’. Hocam fakihtir; ‘Peki’ dedim, ondan son
ra para aldım. Biz bu çalışmalara girerken zengin 
olalım, para alalım diye girmedik, idam olalım 
diye girdik. Bizim tanıdıklarımız da öyleydi.” 

Otuz kadar kitap, yüzlerce konferans, binler
ce sohbet, soruşturma, kovuşturma, hapis... ve 
idamı göze alan “dava mecnunu” bir güzel in
san... 2002 Şubatında yine bir konferansa gitme
den önce Eyüp’te namaz kılarken beyin kanama
sı geçirerek felç olan, öldü diye iki defa morga 
kaldırma kararı verilen, midesi yırtılan ama onca 
sıkıntılarına rağmen türlü meşakkat içinde şura- 
ya-buraya ve geleceğe koşmaya, konuşmaya, an
latmaya devam eden örnek bir ağabeyimiz. “Aziz 
Nesin konferansa giderken öldü; biz felç olsak 
çok mu?” diyor ve haline şükrediyor Ömer ağa
bey. Sohbet günü, hasta haline aldırmadan yata
ğından kalkıp toplantı salonuna güçlükle geliyor. 
Bu tavrı, duruşu ve gayreti ile bugünün ve gele
ceğin dava adamlarına, Minyeli Abdullah adayla
rına ders veriyor adeta. Allah kendisinden razı 
olsun, ecrini ve ömrünü tezyîd etsin inşaallah.

“Tohumu Ekelim,
Yeşermezse Toprak Utansın”

Sohbetin son bölümünde Ömer Okçu ağabey, 
dinleyicilerin sorularını ders veren bir hoca eda
sıyla ve vukufiyetle cevaplıyor. Kimi şahsiyetle
rin ve Islâmi cemaatlerin hatalı tutumları hak- 
kmdaki bir soruya şu cevabı veriyor:

“Efendim, Peygamberimiz aleyhisselatu ves
selamın izinden gidenlerin O’na layık bir durum
ları yoksa bu davaya gölge düşürmez. Şimdi bir 
yerde elma ağacı yoksa kurtlu elma da yoktur. 
Ama elma ağacı bollanmışsa kurtlu elmaların da 
sayısı artar. Müslümanların sayısı arttı, elhamdü
lillah. Tabi bazıları kurtlanabilir; bu adetullahtır. 
Herkes kendinden mesuldür. Herkesin önünde 
bir cennete bir de cehenneme giden yol vardır. 
İsteyen istediği yere gider. Ama o iki yol var. Al
lah her şeyi biliyor. Eğer insanlar haram işleme
yecekse niye cehennem yaratılmış? Cehennemin 
varlığı gösteriyor ki, bazı insanlar çok büyük ha
talar yapacaklar...”

Ve, cemaatler hakkında, kendisini dinleyen
lere, okuyanlara ve geleceğe tarihi bir mesaj veri
yor:

“Nurcular, Süleymancılar, Nakşiler, Kadiri
ler... Islâm üniversitesinin fakülteleridir. Süley
man Efendi çok muhterem, aziz bir insandır çok 
büyük hizmetleri olmuştur ve hizmetleri aynen 
devam ediyor. Ben her cemaate hürmet ederim; 
Bediüzzaman’m talebesiyim ama Süleyman Efen
dinin de talebesiyim, Mahmut Efendinin de tale
besiyim, Necip Fazıl’m da talebesiyim, Osman 
Yüksel’in de talebesiyim. Ben hep talebe oldum, 
hiç hoca olmadım...”

Daha sonra, kendi ifadesi ile “talebe” özelliği
ni yansıtan ilginç bir anekdot daha aktarıyor: 

“Ömer Nasuhi Bilmen İstanbul müftüsü iken 
sık sık yanma giderdim. Büyük İslâm İlmihali’ni 
okur, ona sorular sorardım. Bir gün dedim ki 
rahmetliye; ‘hocam, Büyük Islâm Ilmihali’nde 
yanlış var’. ‘Nedir evladım?’ dedi. Dedim ki; ‘siz 
çekirgeler yenir, diyorsunuz; çekirge yenir mi 
hocam?’ ‘Evladım’ dedi; ‘bir zamanlar yeniyordu, 
biz yemiyoruz ama fıkhen yenir’. Bir başka gün 
yine gittim: ‘-Hocam bir yanlış daha var.’ ‘-Nedir 
evladım?’ ‘-inekten doğan katırın eti yenmez, di
yorsunuz; inekten katır doğar mı hocam?’ Dedi 
ki; ‘doğmuş ve gelip sormuşlar, fetva istemişler, 
âlimler de fetva vermişler, inekten doğan katırın 
veya, buna benzer bir hayvanın eti yenmez diye’.” 

Ömer Okçu ağabey, tıpkı kendisi gibi “talebe” 
olmamızı, her âlimden istifade etmemizi ve o rah
met ve minnetle andığı hocalarımızın yaptığı gibi 
toprağa tohum ekmemizi öğütlüyor:

“Necip Fazıl rahmetli; ‘yazın, söyleyin, konu
şun, ne susuyorsunuz!’ diye bizi ikaz eder ve şöy
le derdi; “Tohumu saç, bitmezse toprak utansın” 
mısraından hareketle: “Ağzında bir tek buğday 
tanesi taşıyan kuş gibiyiz; bırakın o buğdayı, ye
şermezse toprak utansın!”

“Ve ben yeşereceğine inanıyorum” diye ekli
yor, Bediüzzaman’m o ünlü cümlesini aktararak: 

“Ünıitvar olunuz; istikbâlde en büyük seda 
İslâm’ın sedâsı olacaktır.” 

inşaallah, diyoruz.
Ve son bir dörtlükle tamamlıyor sohbetini: 

Her yerin hasreti ümidi serisin;

Şensin karanlığı boğacak tek Din. 

Ahenkler, güzeller bütünü mümin;

Seninle baş tâcı Kur’ân olacak. m
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Kültür & Sanat

MOLİERE’I 
ÇAĞDAŞIMIZ KILMAK

Hâsanali Yıldırım

K endi tiya tro  eserleri için 
Necip Fazıl'ın, "Shakes- 
peare'den sonra yazılmış 

en büyük piyesler" diye bir de
ğerlendirmesi vardır. İlk anda sa
vunulması çetin gibi görünen bu 
iddiası için üstad, dönemin en bü
yük tiyatrocusu ve bir dönem 
kendisiyle dostluk kurduğu, üste
lik iki oyununu sahneleyen ve iki
sinde de başrolü üstlenen Muhsin 
Ertuğrul'un şahadetine müracaat 
eder. Türkçe'nin gelmiş geçmiş 
en büyük dil ustasının, şiir dahil, 
çağdaş edebiyat-sanat kuramla
rıyla arasındaki mesafeyi dikkate 
aldığımızda, böylesi bir değerlen
dirmeyi mazur görecek gerekçe
ye de ulaşmış oluruz.

Hâlbuki artık, ne denli başarı
lı bulunursa bulunsun, çağımızda 
kaleme alınmış bir eserin, klasik 
anlayışı aşmamışlığını, tersine, 
özellikle de yapı ve biçim nitelik
leri bakımından klasiğe çakılıp 
kalmışlığını, pek övünç duyulası 
bir durum çerçevesinde değer- 
lendiremeyeceğimizi açıkça bil
mekteyiz. Çünkü edebiyat-sanat 
alanındaki kuram çalışmaların
dan sonra, her çağın kendine öz
gü akıl yürütmesinin (ve dolayı
sıyla dönemin ruhunun) esere 
yansıtılmasının gerekliliği, eskile
rin ifadesiyle bir mütearife hâline 
gelmiş durumda. Dolayısıyla, 
sözkonusu bir edebiyat eseriyse, 
eserin kendi başına taşıdığı dil- 
edebiyat düzeyinin, son tahlilde
ki değerine pek bir katkı sağla
mayacağı açık. Demek ki bir ese
rin çağdaşlığı, o eserin çağcıllı
ğıyla hiç de ilgili değil.

Peki ya klasik eserlerin kendi
leri? Onları günümüz akıl yürüt
mesine uygun hâle getirmek ola

sı mı ve bunun yordamı nedir? İş
te bu soru çerçevesinde, yine t i 
yatro alanından, model değerin
de bir uyarlama örneği var karşı
mızda. Evet, üstelik ülkemizde. 
Moliere'in tiya tro  sanatıyla olma
sa da tiya tro  dünyasıyla ilgili ün
lü komedisi Tartuffe, İstanbul 
Devlet Tiyatrosu'nca Kâzım Ak- 
şar'ın yönetimi, Ayten Uncuoğ- 
lu’nun dramaturjisiyle, Orhan Ve- 
li'nin çevirisi esas alınarak, bu 
sezon Taksim Sahnesi’nde sah
nelenmişti.

Klasiğe Modern Ruh Üflemek

Tartuffe oyunu, daha başlangı
cında, bir kenarda müzisyenler, 
bir kenarda mumlar ve 17. yy kı
yafetlerine bürünmüş oyuncula
rıyla, sanki o dönemde sahnele
nen bir oyun havasında bizi kar
şılıyor. Fakat ülkemizde bugüne 
değin alıştığımız gibi klasik anla
yışta bir oyun beklentimiz, daha 
ilk sahnelerde hemen kırılıveri- 
yor. Zaten bu bağlamda göze ba
tan ilk önemli ayrıntı, yerde du
ran iki minderin dışında sahnede 
dekor ve aksesuar namına her

hangi bir eşyanın yokluğu. Ma
lûm, dekor ve aksesuarsızlık, 
inandırıcılığını mekân üzerinden 
yakalatmayı tercih etmeyen mo
dern tiyatroya özgü bir durum. 
Belli ki bu yüzden, mekânda 
mümkün mertebe en az düzeyde 
aksesuar ve dekor kullanılmış.

Bir yandan klasik tiyatro an
layışına uygun yazılmış bir piyes, 
öbür yanda, bu piyesin modern 
anlayışla harmanlanarak sahne
lenmesi, ancak postmodern t i 
yatroda görebileceğimiz sahne
leme uygulamasını akla getiriyor 
hemen. Zaten oyunda, anlayış 
harmanlamasının dışında, sanat- 
lararasılığın örneklerini de bol 
bol görmekteyiz. Örneğin müzis
yenlerden biri, zaman zaman 
sahneye çıkmakta ve bu kez 
oyuncu olarak 'rolünü' sürdür
mekte. Daha da dikkatli baktığı
mızda, viyolonsel, davul, akordi- 
yon gibi müzik aletlerinin yanın
da, Afrika'ya özgü ve sallanarak 
çalınan bir enstrümanı da görü
rüz. Çağımızda etnik cazda ve 
yerel müziklerde kullanılan bir 
perküsyon aletinden başka bir 
şey değildir bu.
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Yabancılaştırılmışlığımız

Kostüm anlayışında da aynı fark
lı uygulamayı görmekteyiz. 
Oyuncuların kılık kıyafeti oldukça 
abartılı bir tasarıma sahip. Bu kı
yafet tasarımı, ilk bakışta oyuna 
hakim kılınan grotesk oyunculuk
la bağdaşıyormuş gibi görünse 
de, kıyafetler bu amaç için mi 
abartılm ış, yoksa bugün bize 
abartılı geldiği hâlde, aslında o 
dönemin kıyafet anlayışını mı 
sergiliyor; bu nokta pek belirgin 
değil. 17. yy Fransız kıyafetleri, 
ipekler, ta fta lar ve dantellerle 
zaten son derece ayrıntılı bir 
abartıyı barındırmıyor muydu?

Oyunun içine pek çok yaban
cılaştırma öğesi katılmış. İlk sah
nede Bayan Pernelle'in ara ara 
sözlerini unutuyor gibi duraksa
maları ve sahne kenarından be
lirgin bir biçimde görünen suflö
rün, göstere göstere kendisine 
diyaloglarını hatırlatmaları; kuli
sin sahne içine taşınması, müzis
yen oyuncuların varlığı, oyuncu

ların zaman zaman seyirciye dö
nerek konuşmaları... Bütün bu 
alışılageldik yabancılaştırma 
efektlerinin yanında, oyunda yeni 
bir yabancılaştırma uygulama
sıyla da karşılaşıyoruz: Bir oyun
cu diyaloğunu söylerken, seyirci 
yerine, bir bakıma ekibe dahil 
olan, hem de ekipten sayılama- 
yabilecek müzisyen kadrosuna 
yönelerek konuşmasını sürdürür.

İkinci sahnede karşımıza 
Commedia dell'arte  anlayışına 
özgü oyunculardan iki Phantom 
tiplemesi çıkar. Bu iki oyuncu, 
oyun içinde var gibidirler, ama 
aynı zamanda oyuna dahil değil
dirler. Çoğunlukla dekor işlevi 
görürler. Bazen vestiyer, bazen 
elinde mum taşıyan bir ışıkçı rolü 
üstlenirler; bazen de oyuncuların 
rollerine ufak tefek akt düzeyin
de katkı sağlarlar. Bu multifonk- 
siyonel oyuncular, modern tiya t
ronun yaratıcı yazar, yönetmen, 
dramaturg ve kuramcılarından 
Grotovvski'nin sanat anlayışının

tip ik birer örneğinden başka bir 
şey değildir. Bilindiği gibi Gro- 
towski'nin oyunculuk anlayışında 
yabancılaştırmayı zirveye taşı
yan uygulamalardan biri de, 
oyuncuların bizzat dekor işlevi 
görmesidir. Bütün oyun boyunca 
oyuncular, çok değişik işlevlere 
büründürülür Grotovvski tiya tro 
sunda; örneğin kim ileyin bir 
ağaç, kimileyin bir masa oluverir
ler.

Işık ve Sesin Katkılarıyla

Işık ve müziğin, oyun süresince 
klasik anlayışa uygun kotarıldığı- 
nı, nadir de olsa kimi yerlerde bu 
tarzı aştığını görüyoruz. Müzik 
her zaman konuya uygun ilerler. 
Dahası, örneğin tempolu yürüme 
efekti yerine, bu sesin davul ta 
rafından realize edildiğine şahit 
oluruz. Ancak Orgon'un kızı Mari- 
ane ve sevgilisi Valere'in yeraldı- 
ğı aşk sahnesinde, temaya uygun 
bir biçimde tango müziğini duya
rız. Tango, kökeni Latin Ameri
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ka'ya özgü, 19. yy'ın sonlarında 
gelişen ve ancak 20. yy'da tüm 
dünyaca tanınan Arjantin Çinge
nelerine özgü bir müziktir. Tan
go müziği, oyunda ciddi bir yo
rum değeri taşıyan grotesk anla
yışa, bu bakımdan da bir katkı 
değeri üstlenmektedir.

Aynı sahnede müziğin yanın
da, dramatik etkiyi arttıracak bir 
biçimde, renkli ve cıvıl cıvıl ışıkla
rın kullanılması, amaçlanan san
timantal havayı daha bir güçlen
dirir niteliktedir. Oyun süresince 
sürekli yabancılaştırılan izleyici, 
bu sahnede, melodramatik aşk 
atmosferiyle, bu kez tersine bir 
yabancılaştırmaya maruz bırakı
lıyor.

Oyunculuk anlayışında da, 
öteki öğelerde gördüğümüz gibi, 
hem grotesk uygulamalara, hem 
de sanatlararası ve anlayışlara- 
rası birçok geçişe rastlıyoruz. 
Oyuncular çoğunlukla grotesk bir 
havada oyunlarını sergilerken, 
yalnızca Tartuffe ve Elmire’nin 
klasik-dram atik anlayıştaki 
oyunculukları, bu bağlamda pek 
bir anlamlıdır. Böyle bir uygula
maya başvurulmasaydı, Tartuf- 
fe'ün bu yorumu, birçok izleyici 
için müsamere düzeyinde seyre
den, tuhaf, aşırı abartılı ve başa
rısız bir yorum olarak anlaşılabi
lirdi. Bu iki oyuncunun klasik 
oyunculuğu, grotesk etkiyi den
geler nitelikte bir fonksiyon icra 
ediyor.

Ancak o toriter ve dediğim de
dik bir karakter olması beklenen 
Orgon’un, Tartuffe'ün karşısında 
karikatür bir konuma düşmesi ve 
otoritesinin zayıflatılması, ilk ba
kışta başarısız bir yorumlama gi
bi anlaşılabilir. Oysa belli ki Or- 
gon karakterine yeni bir yorum 
getirilmiş; modern insana özgü 
mütereddit ve gelişmeler karşı
sında kendi konumunu sorgula

yan bir niteliğe büründürülmüş.
Evin kızı Mariane'i canlandı

ran oyuncunun, kimileyin müzis
yenleri susturması veya hizmet
çiyle başbaşa kaldıkları sahnede 
pandomime başvurması, hem ya
bancılaştırma efekti değerinde
dir; hem de sanatlararası oyun
culuğa işaret etmektedir.

Orwel'in Eklemlendiği Tartuffe

Oyunda en dikkat çekici tip ler
den biri de, sahneye çok az çık
masına karşın, üzerine birçok an
lam yükleyebileceğimiz denetle
me memuru tiplemesidir. Memur, 
ön oyunda sahne aldığında, tiya t
ro ekibinin dağıtılacağını ve 
oyunlarını son kez oynayacakla
rını söyler. Ekip tüm engelleme
lere rağmen Tartuffe'ü son kez 
de olsa, yine de oynayacaktır. 
Sahne dönüp de oyuncular Tar
tu ffe 'ü  oynamaya başlayınca, 
memur da izleyiciler arasında 
dolaşarak, raporunu tamamla
mayı ihmal etmeden oyunu izler.

Memurla birlikte bütün izleyi
cilerin bir izleme pozisyonuna 
geçtiği bu aşamada, bir izleme- 
izlenme ortamı oluşturulur. İzle
yiciler, oyunla birlikte, sahnenin 
köşesine iliş tir ilm iş  kulisteki 
oyuncuları da izlemekteyken, ay
nı zamanda kulisteki oyuncular 
da, hem oyunu, hem de izleyicile
ri izlemektedir. Memur ise, hem 
izleyicileri, hem izleyici ve oyun
cuları izleyen kulisteki izleyicile
ri, hem de oyunun kendisini izler.

Memur tip lemesi, aynı za
manda Georges Orwel'in ünlü 
1984 romanında resmettiği Bü
yük Birader’in kurduğu, bütün in
sanlığın her ânının gözetlendiği 
distopik dünyaya da belirgin bir 
atıfta bulunuyor. Aynı zamanda 
bu yön, oyunun yorumundaki sa- 
natlararası anlayışa da yeni bir

örnek teşkil etmektedir. Bu doğ
rultuda oyun da, tiyatronun, so
yut anlamıyla devlet tarafından 
her daim gözetlendiğini, tiya tro  
üzerinde belirgin bir baskı oluş
turulduğunu, o yüzden de gerçek 
sanat anlayışlarına uygun hare
ket etmektense sık sık devletin 
istediği çerçevede tiyatro yap
tıkları örtük mesajını da içermek
tedir.

Gösteri Devam Etmeli

Memurun son oyunda tekrar sah
neye çıkarak mumları, yani t iya t
ronun 'ışığım', başka bir ifadeyle, 
toplumun aynasına yansıyan ışığı 
söndürerek yönetmeni tu tukla
ması, baskının yanında yasakçı 
uygulamayı da gösterir. Ancak 
bu yasakçı ve işi tutuklamaya 
vardıran tavır karşısında halkın 
(izleyicinin) sessiz sedasız yaşa
nanları yalnızca izlemesi de ale
gorik bir eleştiri niteliğindedir. 
Bütün bu gelişmelerin ardından, 
bir oyuncunun mumları yeniden 
yakması ise, otoriteye karşı sa
natın bitimsiz mücadelesinin sü
receğini vurgular. Dahası o torite 
ye karşı sanatın, neredeyse anar
şik bir tepki gücü taşıdığının da 
altı çizilir.

Böylece "Show must go on” , 
yani gösteri, (sanat) bütün ya
saklara rağmen devam edecek; 
dolayısıyla otorite, baskı ve ya
saklamalarını sürdürse de, halk 
hiçbir tepki göstermeden olanı 
biteni koyun gibi izlese de sanat, 
yön verici, ufuk açıcı ve kışkırtıcı 
misyonunu yerine getirecektir.

Yüzyıllar öncesinde yazılmış 
ve tiya tro  dünyasını resmeden 
böyle bir eserin, kimi klasik öğe
leri korunarak modern bir anla
yışla yorumlanması ise postmo
dern tiyatrodan başka bir şey de
ğildir. m
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Röportaj

Netice-i kelâm, vaziyet pek iç 
açıcı olmasa da, bize düşen ge
lecekten ümitli olmak; ilhamı ve 
irfanı kendi medeniyetimizden 
alarak, arzuladığımız yarını bu
günden kurmaya/kültür hisar
larını muhkem örmeye başla
maktır. Bilgi çağında ve mede
niyetler çatışmasında şahsiyet
li bir var-oluş için, İlmî tefekkü
rün önemi ortada. Yakınmak 
yerine, kendi değerlerimizi 'ça
ğın idrakine göre' dönüştüre
rek, güzel eserler üretmeliyiz.

OLCAY YAZICI:
“BİRİCİK VAZİFEMİZ 
GELENEĞİ GELECEĞE 
TAŞIMAK”

Konuşan: Mustafa Aldı

Olcay Yazıcı: Şair, yazar ve gazeteci. 1953'te  

Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. Hüzün Ya

zıları, Erguvan Uğultusu, Nem rut Ateşi, Tartış

mayı Tartışmak, Kitapsız Toplum eserlerinden  

b ir kaçı. Yazı dünyasında erdem leriyle var o lm a

ya and İçen Olcay Yazıcı aynı zamanda çocuklar 

için edebiyat eserleri de kaleme aldı. F ik ir ve sa

na t vadilerin in  çocukluğa, çocuklara yönelik  

eserlere önem vermeye başladığı b ir zamanda 

çocuk edebiyatına dair fik irle rinden is tifade  e t

mek amacıyla kendisiyle çocuk edebiyatı, kitap  

ve değerler ekseninde b ir söyleşi gerçek leştir

dik. Olcay Yazıcı'nın çocuklar için yazdığı eserler 

şunlardır: Çocuklar Vatanında Büyüsün, Papat

yalar Üşümesin, Bulut Çocuk, İnsanlığa Son Çağ

rı, Hayat Bilgisi... Çocuk edebiyatı sahasında b ir  

canlılık gözleniyor. Olcay Yazıcı bu canlılık içinde  

çocuk edebiyatı, çocuk ve m eta fiz ik  ilişk is i konu

larını derinlemesine analiz eden yazılar yazdı. 

Kelimelerle kurulan bu dünya üzerinde hem te 

fekkür eden, hem de eser veren b ir kalem olması 

hasebiyle, onun söyledik leri daha da önem li hâle 

geliyor. Olcay Yazıcı, çocuk edebiyatı ta rtışm ala

rında farklı b ir bakış açısını, farklı b ir  tez i günde

me getirebilen ve bu bakış açısıyla zaman zaman 

'edebî ik tidar'la rın  görmezden geldiğ i m ün fe rit 

yazarlardan b ir id ir aynı zamanda.
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Güzellikler Çocukların 
Kalbinde Yaşıyor

-Çocuk edebiyatına alâka sizde 
ne zaman, nasıl uyandı?

-Türkiye çapında açılan bir 
yarışmada 130 eser arasından bi
rinci seçilen, ilk kitabım, "Çocuk
lar Vatanında Büyüsün" bir ço
cuk edebiyatı çalışmasıdır. Yazı 
hayatına şiirle başladım. Söz ko
nusu yarışma münasebetiyle ço
cuk edebiyatına meylim başladı 
denebilir. Sonra Türk Edebiyatı 
Vakfı'nda göreve başladığımda, 
rahmetli Ahmet Kabaklı hoca, 
Türk Edebiyatı dergisinde bir Ço
cuk Edebiyatı Bölümü oluştur
mamı ve o sayfayı yönetmemi tâ- 
lep etti. Ben de, "Çocuklar Vata
nında Büyüsün"e önsöz olan o li
rik, şiirli yazı ile bu iklime dâhil 
oldum. Bu dergide ve diğer bir
çok çocuk dergisinde çocuk şiir
lerim yayınlandı. Ardından “ Pa
patyalar Üşümesin" isimli çocuk 
hikâyeleri geldi. Kültür Bakanlığı 
dönemin eğilimleri gereği, bu ki
taba çok özen gösterdi; kuşe kâ
ğıda 5 bin adet basılıp özel şahıs
lara sunuldu.

Zamanla dünyanın kötüye gi
dişi karşısında endişe duymaya 
başladım. Bu cümleden olarak, 
"İnsanlığa Son Çağrı”  isimli yarı 
klâsik, yarı bilimkurgu bir roman 
denemesi ortaya çıktı. Bu roma
nın bir bölümü, "Dünyanın Son 
Günü" adı ile radyofonik oyun 
olarak İstanbul Radyosunda ses
lendirildi. Çocuk edebiyatının cid
di bir iş olduğu inancıyla, çocuk
ların yüreğine ve beynine bize 
dair kalıcı, güzel kavramlar dü
şürmenin, belki de edebiyatın en 
önemli yanı olduğunu düşünme
ye başladım. Çünkü büyükler, ne 
yazık ki, bilinen sosyal, kültürel 
ve ekonomik hâdiselerden ötürü, 
duyarlığını kısmen kaybetme 
noktasına varmıştır. Bu durum

da, dünyamızı yeniden güzellik
lerle tanıştırma işi bir yerde ço
cuklara kalıyordu. Çünkü, her şe
ye rağmen, aşınmamış, örselen
memiş güzellikler çocukların kal
binde yaşıyor. Onlar hem kendi
lerini, hem de büyükleri kurtara
cak çalışmalara girişmek zorun
da. Böyle kutsal bir görevleri var, 
günümüz dünyasında. Biraz iro- 
nik, biraz uyarıcı ve biraz tersine 
dönmüş bir vazife şuuru gibi dur
sa da, maalesef gerçek bu. Bu
nun için çocuklar, dünyamızın kö
tü gidişini durdurmak ve yeniden 
güzel zamanlara, bozulmamış ta- 
biâta kavuşmak maksadıyla, duy
guları körelmiş, fena gidişi kanık
samış insanlığa karşı çağrıda bu
lunuyorlar. Tezleri, 'Çocuklar ve 
Çiçekler' oluyor; eğer insanların 
yüreğine çocukların ve çiçeklerin 
sevgisini aşılayabilirsek, vuku 
bulan birçok kötülük ortadan kal
kacak. Biraz ütopya da olsa, iy i
lik, erdem ve insanlık yolunda bir 
eylem planı bu.

Son bir çalışmada, "Hayat 
Dersi" ismi ile kültürümüzdeki 
soyut ve somut kavramları şiirin 
diliyle çocuklara anlatma ve sev
dirme gayretine giriştim. Uma
rım faydalı olur.

Şimdilerde ise, daha önce de 
işaret ettiğim iz üzere, ana cad
deden sapıp tâli yollara yönelen 
büyüklerden nerede ise ümidimi
zi kesme noktasına vardığımız
dan, birinci ve biricik vazifemiz 
dünya güzeli/nûr topu çocukları
mızı bize ait güzelliklerle tanış
tırmak. Kültür ve ahlâk intikalini 
onlar sayesinde gerçekleştirmek. 
Eğer yarının, bugünden daha gü
zel olmasını arzu ediyorsak, bu 
görevi erteleyemez ya da duyar
lıksız üçüncü şahıslara bırakama
yız diye düşünüyorum.

-Çocuklar için ya da büyükler 
için nasıl yazarsınız? Konularını
zı arar mısınız?

-Bir kere eğer 'yazmak' size 
verilmiş biricik bir yetenek, daha 
doğrusu misyon-kader bir görev 
ise, yazmak bu anlamda 'yaşa
mak' demektir. Nasıl ki nefes al
madan yaşayamazsa insan, ya
zar yaratılan ve bu istidâdı büyük 
çileyle buluşturan kişinin tek işi, 
yazmaktır artık. Konulara gelin
ce, bu ne fantezi, ne de kurgudur. 
Bir olay eğer sizin beyninize, yü
reğinize düşmüşse, kendini yaz
dırmak için idrakinizi ve irfânınızı 
zorluyorsa, o mutlaka ortaya çı
kacaktır. Şiir için söylediğim bir 
şey, yazı için de geçerlidir bir an
lamda. O da, yazmanın saati ne 
öne alınabilir, ne de ertelenebilir. 
Geldi mi, gelir; gelmezse zorla
mayla çağıramazsınız; çağırsanız 
da, hissiz ve yavan olur. Bakma
sını bilen için, insan çevre çevre 
konularla dolu. Her insan bir ro
man, her çiçek bir hikâye mevzu
udur. Hani der ya Hügo, "Pek sa
de geçti olay, bir gül solar gibi!" 
Yani bir gülün solmasında, meta
fizik idrak için bütün bir insanlı
ğın dramı gizlidir. Usta bir ro
mancı, 'kırık/kırgın bir edâdan’ 
klâsik bir eser üretebilir/ürete- 
bilmelidir. Tabiî ki, cins beyinden, 
üst idrakten, büyük çileye tâlip 
yazardan söz ediyorum.

Çocuğun Ruh iklimini İyi Bilmeli

-Bugünkü çocuk edebiyatımız 
hakkındaki hükmünüz nedir?

-Çocuk edebiyatı ile ilgili sanı
yorum farklı ve özgün bakış açıla
rı ihtiva eden görüşlerimi yıllar 
önce yazdığım, “ Hangi Çocuk 
Edebiyatı?" ile yakın zamanlarda 
Ümran dergisinde yayınlanan, 
"Çocuğun İdraki Sınırlandırılma- 
malı" başlıklı yazıda dile getirme
ye çalıştım. Özet bir hüküm be
lirtmek gerekirse, son yıllarda, 
hatta son aylarda, bu öğretim yılı 
başında çocuk edebiyatına yeni

HAZİRAN '06 ÜMRAN 75



ve hızlı bir yönelme gözleniyor. 
Umulur ki, buradan hayırlı bir şey 
çıkar. Çiklet üretir gibi, çocuk ki
tabı basmamak lâzım. Önce bu 
işin idrakine varmalı. Çocuğu ki
tap tüketicisi gibi görmemek, ye
tişecek erdemli insan olarak gör
mek ve bu eğitime/duyarlık ka
zanmaya/şahsiyet bulmaya des
tek olmak gerekir. Kitabın dış sü
sünden ziyâde, muhtevası konu
sunda hassasiyet taşımalı. Dış es
tetikle, iç güzellik birbirine eşit 
düzenlenmeli. Bu işi kitap simsar
ları değil, fikrî yeterliliği olan, kül
tü r kaygısı taşıyan, geleneğine 
bağlı editörler yürütmeli. Alelace
le ve abur-cubur kitaplarla çocuk
larımıza bir irfân, bir imân, bir f i
kir ve estetik duygu aktarmamız 
mümkün değil. Kitap, elmaşekeri 
gibi olmamalı. Şeker bittiğinde 
plastik sapı çöp sepetine atılma
malı. Kitap, çocuğun beynine ve 
yüreğine güzel, faydalı, erdemli 
fikirler düşürmeli. Onun idrakini 
geliştirm eli; ufuk kazandırma
lı.Değerlere mensubiyet duygusu 
aşılamalı. Eğlence unsurunu ih
mal etmediğimiz gibi, soyut kav
ramları da büsbütün ondan uzak 
tutmamalıyız. Çocuktan daha ço
cukça davranıp, 'anlamaz' yafta
sını çocuğun boynuna asmamalı- 
yız. Onları mücerret/ulvî dünya
dan mahrum bırakmamalıyız. Na
sıl ki, elmanın içine kurt, elma da
ha çiçek hâlindeyken düşerse 
(Tarık Buğra'yı rahmetle anarak) 
biz de çocuğu ruh iklimiyle, ebe
diyet duygusuyla, değerler man
zumesiyle erkenden tanıştırmalı- 
yız. Yoksa, 'kayıp çocuklar' yakın
ması bir işe yaramaz.

Çocuklar, Büyüklerden 
Daha Soyut Düşünür

-Çocuklar için yazdığınız şiirlerde 
metafizik, hikmet gibi somutu 
aşan kavramlar yoğun olarak yer

alıyor. Örtülü bir ifade ile İslâmî 
muhtevayı çocukların dünyasına 
sunuyorsunuz. Çocuk şiirinde di
nî ve ahlâkî kavramlar nasıl işlen- 
melidir, çocukların bu kavramlar
la iletişim kurma sürecinde şiirin 
desteği olabilir mi?

-Mesele dönüp dolaşıp, "Han
gi Çocuk Edebiyatı?" sorusunda 
düğümleniyor. Kimileri biraz pa
radoks veya aykırı bulabilir, ama 
hiç de değil. Evet iddiamı tekrar
lıyorum: Metafizik kavramları, 
mânevî, soyut kavramları çocu
ğun beynine erkenden düşürmeli; 
çocuğu bu mücerret dünya ile er
kenden tanıştırm ak Anlamaz di
ye, onun idrakine sınır çizmeme- 
li. Çocuklar, fikri sınırlanmış, han
tal büyüklerden çok daha soyut 
ve derin düşünmekte; çok daha 
fikrî hürriyete sahip bulunmakta
dır. Buna sınır çizilmemiş düşün
ce enginliği de, diyebiliriz. Bu f i
kirlerim i sözünü ettiğim iki ma
kalede dile getirdim; tekrara ge
rek yok.

Bizzat yaşadığım küçük bir 
örnek vermek istiyorum. Arife 
Ayşegül isminde birinci sınıfa gi
den bir kızım var. (Ellerinizden 
öper.) Bir gün onun defterine, (K) 
harfine misal olsun diye, "Kırka
yak nasıl yürür?" diye bir cümle

yazdım. Burada kırkayağın yürü
mekte zorlanmasını imâ ediyor
dum daha ziyade. Ayşegül cüm
leyi okuduğunda, kahkahayla gül
dü ve "Kırkayak nasıl yürümez, 
baba!" dedi, "Kırk tane ayağı 
var!" Bir an şaşırıp kaldım. Kızım 
hâdiseye farklı açıdan bakıyordu 
ve son derece haklıydı. Kırk tane 
ayağı olan bir yaratığın nasıl yü
rüdüğünü sormak anlaşılan biz 
büyüklere (!) özgü bir soruydu. 
Bakış açısının farklılığına, düşün
cenin serbestliğine, hür ufkuna 
ve meseleyi derinden kavrayışı
na lütfen dikkat! İşte, çocuk dedi
ğimiz bu. Yani bizden daha büyük 
bir insan...

Bize dair değerleri, elmanın 
özündeki glikoz gibi edebiyatın 
içine sindirmeli. Bu, çocuklar için 
geçerli olduğu kadar, büyükler 
için yazılmış eserlerde de geçerli 
bir kural. Edebiyatın bütün türle
rinde fikir, dikte değil, telkin edil
meli. Gizlenmeli, fakat 'aşikâr bir 
gizlilik' olmalı bu. Verilmek iste
nen İslâmî muhteva fazla sanatlı 
sözle gizlenirse, bu sefer de 
maksat hasıl olmaz. İmâ ile örtü- 
lülük dengede tutulmalı.

Çocuklar için yazdığım iki ay
rı şiirden birinde, "Gül olmak, ni
san olmak/Bütün erdem bu yav
rum: iyi bir insan olmak!”, İkinci
sinde ise "Sen gülersin: gül açar 
beton duvar/Söyle çocuk: sende 
neyin sırrı var?" demişim. Necip 
Fazıl da, çocuğu somut nesneden 
soyut düşünceye taşımak için, 
(Uçurtma imajına, sonsuzluk 
duygusu kazandırmıştır.)

Toplum Kimyasını 
Tanımayan Aydın!

-Derinliksiz, ufuksuz ve sizin ifa
denizle "fo tokop i aydınlarını", 
‘Kitapsız Toplum' isimli kitabınız
da tenkit ediyorsunuz. Toplumun, 
gençlerin ve çocukların Kitap'tan 
ve Kitaplardan uzaklaşmasındaki
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temel sebepler nelerdir?
-Büyüklerin hâli ortada, kitaba 

ne kadar yakınlar? Babasının-an- 
nesinin elinde kitap görmeyen ço
cuk, ne diye ve nasıl kitaba meyle
decek? Okumak, yeni dünyalar 
keşfetmek ve düşünmek gibi çetin 
uğraşların eski deyimiyle tecessü
sü, tohumu nasıl düşecek yüreği
ne? Üstelik televizyon denilen de
ğer öğüten, hafıza silen nevzuhur 
âletin saldırısı, yozlaştırıcı yayın 
istilâsı karşısında bunu nasıl başa
racaklar? Bir de İnternet'i İlâve 
edin. Vahamet ortada!..

Kendi toplum kimyasından, öz 
cevherinden, mâhiyet ve mükte- 
sebatından habersiz, ağyar hay
ranlığı içinde bocalayan, sözde 
aydınların en belirleyici vasfı bu: 
Sadece fotokopi aydını olmak; 
onun-bunun fikrini taşımak; buna 
göre hüküm vermek, memleket 
meseleleri hakkında ahkâm kes
mek!..Sevsinler, aydınlıklarını!

Bilginin çilesini çekmek, irfân 
ve vicdân sahibi olmak, tefekkür 
üretmek değil işleri; kendilerin
den önceki fikirlerden istifade e t
mek/yer yer taklit etmek için fo
tokopi çektirip çoğaltmak. Yani 
tabiri yerindeyse bunlar ‘fikrin 
aracı kurumlan/tedarikçileri' gi
biler. Çalıntı kitaplarla profesör 
olanlara tanık olmuyor muyuz? 
Nerede ilim adamı haysiyeti? Ne
rede felsefî düşünce üretme biri
kimi? Bunlar mı ilim, irfân ve id
rak sahibi? Bu aydın mı kurtara
cak ‘yurdumun bahtı kara mâde- 
rini?', bu mu kuracak çağdaş ve 
onurlu Türkiye'm in yarınını? 
Meşhur hayret nidasıyla söyler
sek; "Hadi canım sen de!"

‘Buruk Demokrat’ ve ‘Son As
rın Şahidi’ rahmetli Prof. Dr. Tah
sin Banguoğlu hoca ile derin bir 
dostluğumuz vardı. "Eğitim ve 
Kültür Trajedimiz/Kendimiz Ol
maktan Nasıl Çıktık?" isimli naçi
zane çalışmamız bu dost sohbet
lerinin, bu samimi yakınlığın, bu

ortak endişenin eseri. Yaklaşık 
200 senelik bir zamanın acı hikâ
yesi. Rahmetli gençlik konusunda 
şunu söylüyordu: "Gençlerin akıl 
hocalarına değil, iyi örneklere ih
tiyacı var! Ne yazık ki, bizier ye
tiştirdiğimiz nesle iyi örnek ola
madık!”  İşte meselenin özü bu...

Kıymetli sosyolog ve eğitimci 
S. Ahmet Arvasî hoca da, “ Mabe
de girmeyecek, fakat mâbette- 
kinden şikâyetçi olacaksın!..İste
mem, öyle aydın! Bana lâzım de
ğil o!" diyordu.

Esas sosyal felâketimiz, ay
dınlarımızın kendi ruh kökünden 
kopuk olması; kendi cemiyet cev
herini/kimyasını tanımaması; bu 
‘metafizik özden' her mânâsıyla 
uzak ve ‘kopuk!’ olması. Her mâ
nâsıyla kopuk! Evet, sözde Türk 
aydınını en güzel anlatan kav
ram, bütün karakteristik özelliği 
ile 'kopuk!' kelimesidir. Çünkü, 
kendi meselelerine Batı gözlüğü 
ile bakan aydıncıklar, iki anlamıy
la da, kendi irfânından, köklerin
den, geleneğinden, tefekkür sis
teminden, kültür ikliminden 'ko
puk' yaşamaktadır!

Kutsalın dışına çıkan modern 
hayatın yeni ilâhları, yeni model
leri, yeni ¡dölleri, yeni putları var; 
fakat bunların hiçbirinin elinde 
'kitap' yok. O meşhur ifadesiyle, 
ortada dolaşan yığınlar ‘pop ve 
top' nesli. Genç insan, kimi model 
alacak, kimi tak lit edecek, kimin 
yaşantısına özenecek, kimin pe
şinden gidecek? Gidişat o rta 
da...Ne yapsın yeni nesil? Kitap 
okuyan, tahsilli, kültürlü adam, 
geçim derdinde, itibarsız, peri
şan. Popçular ve topçular ise el 
üstünde tutuluyor. Para, şöhret 
ve servet onlarda. Çocuğa, kişiye 
şeref, izzet ve fazilet kazandıran 
servet değil, bilgi birikimi, meta
fizik müktesebatıdır, diye öğre
ten, öğütleyen de yok. Batı men
şeli tüketim çağının kitapları de
ğil, alışveriş merkezi denilen

'modern mâbetleri' var. Ezanı, 
imâmı, kıblesi olmayan mâbetler 
bunlar. Buralara düşen bazı ki
taplar ise, kültür şuuru aşılan de
ğil, tam aksine şuuru bulandıran 
kitaplar. Pop kültür, ruhları bü
tün mânevî mefhumlardan soy
mak için, uyarıcı/uyandırıcı ki
taplar yerine, bir tü r 'uyuşturucu 
kitaplar' sürüyor piyasaya. Es
rardan, eroinden daha beter, 
yozlaşmayı, kendi kültürüne, 
kendi ahlâkına yabancılaşmayı, 
özetle sosyal çözülmeyi hızlandı
ran, tuzak kitaplar.

Bir de, İnternet hadisesi var 
ortada. “ Kitap Medeniyetinden 
internet Muhabbetine" başlıklı 
makalede bu konuyu enine boyu
na irdeleyip, sorguladım. Çerçe
ve dergisinde çıktı, "Nemrut Ate
şi” isimli kitabımda var. (Türk 
Edebiyatı yayını, 2004) Unsurla
rı birleştirip bir senteze varma 
yeteneği olmayan kişi için, bilgi
ler yığını İnternete ulaşma
nın/erişmenin ne faydası olabilir 
ki? Bilgiye ulaşmak için çok fay
dalı bir vasıta, bilgi idraki geliş
memişler için, mahalle kahvesin
den daha beter bir yer İnternet. 
Arada, şaşkınlıkta, a’râfta kalmış 
bir nesil. Ağabeyleri de, kendin
den farksız değil, amcaları da!

Yeniden ve şuurla, kitaba, 
kültüre, düşünce dünyamıza na
sıl döneriz? "Oku" hitabının hik
metine vâkıf olarak. Bunu kim 
gerçekleştirecek? “ Kim var?" di
ye sorulduğunda, “ Sağına soluna 
bakmadan, ben varım!" diyebile
cek, 'cemiyet acısı yüreğine düş
müş' insanlar. (Necip Fazıl'ı rah
metle yâd ederek.)

Bozulan da, Bozuluşu 
Seyreden de İmtihanda

-Nemrut Ateşi'nde küresel nem- 
rutlara karşı bütün bir direnişten 
söz ediyorsunuz. Cinnet toplumu 
görünümünde olan ve Nemrut
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A t eşi'ne odun taşıyan küresel 
çocuk edebiyatı ürünleri hakkın- 
daki kanaatiniz nedir? Küresel 
sömürü projesi çerçevesinde ço
cuk edebiyatına nasıl b ir görev 
biçiliyor?

-Henri Potur'lar, "Yüzüklerin 
Efendisi" falan bu daha sığ, daha 
sıradan ve tamamen zihin karış
tırmaya, sağlıklı düşünmeyi ke
sintiye uğratmaya ve bulanık su
da balık/toy insan avlamaya yö
nelik, çıkar eksenli küresel bir ha
reket. İşin zerrece insanlık boyu
tu, edebî duyarlık endişesi söz ko
nusu değil. Fantastik, hatta şey
tanî bir kurgu. Bırakınız çocuğun 
bilincine, mücerredi kavrama ka
biliyetine destek olmayı, var olan 
mekân ve 'olabilirlik fikrin i' te 
melden sarsıp, bir nevi düşünce 
parçalanmasına, zihnî dikkatin 
dağılmasına, ardından şahsiyet 
bozukluklarına, psikolojik yıkıntı
lara sebep olan; küçük çıkarlar 
üzerine kurulu, sözüm ona 'büyük 
yapımlar!' İstemeyerek de olsa, 
bu Yüzüklerin Efendisi safsatası
nı seyretme gafletinde bulundum. 
Batı tefekkürünün iflasını yansıt
maktan başka hiçbir insanlık de
ğeri, hiçbir erdemli mesajı olma
yan; gerçek dışı bir mizansen. Bı
rakınız bir insanlık mesajını, rûhu 
sakinleştirecek bir tek güzel gö
rüntüsü yok. Kendi elleriyle ce
hennemi resmetmişler sadece. 
Hep gerilim, korku, endişe, deh
şet, vahşet görüntüleri. Uydurma, 
yamama, olağanüstü derecede 
abartma, eğreti, sahteci bir 'kar
deşlik' kelimesinin sefilce istis
marı. 'Büyük bir yapıp, büyük bir 
organizasyon' fakat 'incir çekir
değini doldurmayan cılız bir te 
ma. Bu film, bütün bir Batı mede
niyetinin iç yansıması aslında. Bi
tişin, sefilliğin ve sefaletin dışa 
vurması! Bırakınız uydurma bir 
'yüzük kardeşliğini' de, siz yeryü
zünde, özellikle de İslâm coğraf
yasındaki Beyaz adamın karanlık

cinayetlerini görüntüleyin. Ruh
suz ama güçlü insanın, inançlı fa
kat güçsüz insana yaptığı insanlık 
dışı zulmü, vahşeti dile getirin. 
Kaldı ki, "Kâinatın Efendisi" var
ken, 'yüzüklerin efendisi' gibi 'te- 
neke-kahraman' üretmek de, ne 
oluyor? Batı klâsikleri ile karşı
laştırdığımızda, bu coğrafyadaki 
fikrî sefaleti, korkunç düşüşü da
ha iyi görmek mümkün. Nerde, 
Hügo'nun, "B ir yazar her yere gi
rebilir fakat genç bir kızın yatak 
odasına asla!”  sözleri, nerde süflî 
manzaralar!

Günümüz, Batı ürünleri 'fikir, 
edebiyat, sanat eseri' çerçeve
sinde, literatüründe değerlendiri
lebilecek şeyler değil; hepsi şey
tanın gör dediği, korku, kabus, 
tedirginlik, mânâsızlık, saçmalık, 
hiçlik duygusu; cinnet ve uçurum 
manzarası. Batı şuuraltının, kar
maşa ve kaos hâlinde şuurüstüne 
taşması. Bir tü r fikrî iflâs! Bence 
Batı insanı, içine düştüğü karan
lık kaosu, anlamsızlık, inançsızlık 
uçurumunu yansıtıyor son sente
tik  ürünlerinde. Tam ifadesiyle, 
'kendi kıyametini resmediyor; 
kendi cehennemini tanımlıyor!' 
kamera ile. Aslında Allah, Batılı 
insana kendi korkunç sonunu 
gösteriyor! 'Akıl sahipleri için ni
ce hikmetler var!' Ne traji-komik 
bir durum ki, sözde aklın ve ay
dınlanmanın vatanı olan Batı me
deniyeti, aşkın (müteâl) dünya
dan bir hamam böceği kadar ha
bersiz zavallı hâli ile, karanlıklar 
içinde çırpınıyor. Cennetini y it i
renlerin acınası, trajik cinnet hi
kâyesi. Hiçbir değeri, hiçbir erde
mi yok. Hepsini toplaşan, bir Yu
nus Emre mısraı etmez: "Mal sa
hibi, mülk sahibi/Hani bunun ilk 
sahibi!?” veya "Yaratılanı seve
riz, yaratandan ötürü!" şeklinde
ki, bütün ilimleri sarsan üst idra
ke, mistik derinliğine, metafizik 
ürpertiye, hiçbir zaman erişeme
yecek Batı tefekkürü. Üstün ol

dukları tek şey var, o da insanın 
alçaldığı alan: İmha medeniyeti!!! 
Öldürme kültürleri (!) gelişmiş 
sadece, insana erdem kazandı
ran merhamet yüreklerinden sö
külüp atılmış. Ne kötü bir düşüş
tü r o, idrak sahipleri için. Metafi
zik âlemle tanışmamak için, ıs
rarla ve inatla direnmekteler. 
Çünkü, şairin ifadesiyle, "yarasa
nın gözü incinir ziyâdan!"

Cemil Meriç, Batı edebiyatı 
bir 'fuhuş edebiyatıdır' der. Şim
dilerde buna 'cenneti yitiklerin 
cinnet hikâyeleri' demek daha 
uygun düşer zannediyorum. 
Evet, ortada bütün dünyayı sa
ran bir "Nemrut Ateşi" var. Kimi
leri buna kuru odun taşırken, ki
mileri de menkıbedeki karınca 
misali su taşıyor. Yani bozulan 
insan da, bozuluşu eylemsiz/tep
kisiz seyreden insan da imtihan
da. Ateşi, 'gül esenliğine' döndü
recek kudret ve irade ise her za
man içimizde mahfuz. "Görene
dir, görene/Köre nedir, köre ne!"

-Çocuk edebiyatında özgünlü
ğümüzü nasıl koruyabiliriz?

-Kendimizi tanımak ve kendi
miz olmakta direnme iradesini, 
vâkârını göstermekle tabiî ki.

Dede K orku t’tan başlayıp 
Ömer Seyfettin'e, belki oradan 
Kemalettin Tuğcu'ya, Cahit Zari- 
foğlu’na kadar değerler tarama
sı, sağlıklı ve sahih metin tara
ması ile yani 'köklerle buluşmak, 
geleneği geleceğe taşımak’ saye
sinde mümkün olabilir bu. İlhâmı, 
bir öncü olması hasebiyle Dede 
Korkut'tan ve geleneği geliştire
rek, hikâyede kendi ahlâkımızı, 
kendi düşüncemizi, kendi duygu 
dünyamızı, kendi millî kimliğimizi 
işleme modeli olarak da, Ömer 
Seyfettin'den almak lâzım bence. 
Daha da, geliştirerek günümüze 
taşımak gerekir. Bizim rengimizi, 
fikrim izi, bizim kültür dünyamızı, 
bizim ahlâk anlayışımızı, bizim
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töremizi, bizim örfümüzü yansıt
malı. "D iyet" gibi, “ Pembe İncili 
Kaftan" gibi, "Kesik Baş" gibi, 
"Bomba", "Yalnız Efe" gibi fa
lan...Hikâyeyi okuduğumuzda bir 
dünya görüşü ile kuşanmalı, do
nanmalı; hassasiyet ve şahsiyet 
sahibi olmalıyız.

İnsanlar, 'insanlığım' 
Ne Zaman Gösterecek?

-"Nemrut Ateşi"nde ‘aç çocukla
rın yaşadığı b ir dünyada, aşırı tü
ketime dayalı lüks bir hayat sür
mek; değil insanı, sürüngenleri 
bile utandıracak bir alçalışın/çö- 
küşün/çürümenin işareti/ifadesi
d ir' diyorsunuz. Buna savaş ger
çeği de eklendiğinde yetim kalan, 
öksüz kalan, açlık sefalet içinde 
kalan çocukların durumunu ço
cuklara anlatmak ve acı çeken 
çocuklara karşı b ir duyarlık oluş
turmak için neler yapılabilir?

-Bunun için sadece ‘insan ol
mak' yeterlid ir. Meselemiz bu, 
hatta bütün dünyanın meselesi 
bu: Tam mânâsıyla insan olama
mak! Bunun için bir şiirimde, 
"Acep hangi yüzyılda insan 'in
san' olacak?" diye yakıcı, vicdan
ları acıtıcı, idraki kanatıcı bir so
ru sormuştum. "Komşusu aç 
iken, tok yatan bizden değilse", 
başkasının çocuğu ölürken kılı kı
pırdamayan insan, insan mıdır? 
Esmer çocukları bombalayan acı
masız, merhametsiz adam; ülke
sinin sarı saçlı çocuklarının baba
ları tarafından havaalanında sev
gi ve hürmetle karşılanıyorsa; 
çöplükten ekmek toplayan, hatta 
çöpü bile olmayan ülkelerin mâ- 
sum çocukları açlıktan ölüyorsa; 
5 yıldızlı otellerin, israf edilen yi
yecekleri tırlar dolusu ise, ortada 
bir 'insanlık sorunu' var demek
tir?  Öyleyse çok acı ve çok sert, 
çok utandırıcı bir gerçekle yüz- 
yüzeyiz: İnsan, onu değerli ve er
demli kılan bütün mânevî muhte

vadan, iç muha
sebeden, vicda
nî sorgulama
dan mahrum ve 
esfel-i sâfiline 
itilm iş hâldedir.
Bakmayın zâ- 
hirdeki sahte 
ihtişamına, eğ
reti süsüne, f i
yakasına!

Servetin ki
şiye izzet ve 
şeref kazandır
ması; vicdan 
d u y g u s u y l a ,  
bölüşme şuuru
na sahip olma
sıyla mümkün
dür. Yoksa, 'ço
ğu zaman kişi
ye/ulusa servet bir belâ olarak 
verilir!'

Yakınma Değil, 
Eser Verme Zamanı

-Eskiler 'kem âlât ile tahsil-i ke- 
mâlât olmaz' demişler. Türkçe 
ders kitaplarında yer alan metin
leri değerlerimiz açısından nasıl 
buluyorsunuz?

-Bir kesim değerlerden ha
bersiz, bir kesim ise değerlerin 
derin idrakinden ve onu ifade 
edecek irfândan, estetik yete
nekten mahrum. Birileri içi boş 
(profan) bir dünya kuruyor, biri- 
lerî ise sözde taraf olduğu mâne
vî dünyayı yeterince anlatacak 
birikime sahip değil. 'Değerleri 
anlatıyorum!' iddiasıyla ortaya 
çıkıp, değersiz işler yapıyor. Ya- 
rı-buçuk bir anlatım, kötü bir 
kompozisyon; çocuğun bu değer
leri kavrama, sevme ve onlara 
göre bir dünya kurma/tasavvur 
etme gücünü, hevesini ve irade
sini kırıyor. Eksik, bozuk, derme- 
çatma bir ifade, çocuğun fikrî ge
lişmesini, edebî-estetik zevkini 
köre lteb ilir. Yazılan açık, net,

sevdirici, ısındırıcı olmalı. Fikirle
ri tebliğ değil, telkin etmeli. De
ğerleri imâ yoluyla sezdirmeli. 
Elmanın özündeki glikoz, gülün 
özündeki rayiha gibi olmalı edebî 
eserden yansıyan mânevî muhte
va/m istik enerji.

Netice-i kelâm, vaziyet pek iç 
açıcı olmasa da, bize düşen, kök
lü bir gelenekten güç alarak, ge
lecekten ümitli olmak; ilhâmı ve 
irfânı kendi medeniyetimizden 
almak; arzuladığımız yarını bu
günden kurmak/ kültür hisarları
mızı muhkem örmektir. Bilgi ça
ğında ve medeniyetler çatışma
sında onurlu bir var-oluş için, kül
türün önemi apaçık ortada. Ya
kınmak yerine, kendi değerleri
mizi 'çağın idrakine göre’ değişti
rip, dönüştürerek, yeniden güzel 
eserler ortaya koymalıyız. Tıpkı, 
'buğzetmek' gibi, 'yakınmak' da, 
kültür yozlaşmasına/kimlik ya
bancılaşmasına karşı çıkışın, en 
hafif derecesidir. Bundan ötürü
dür ki, Ziya Paşa, “ Ayinesi iş tir 
kişinin, lâfa bakılmaz!” demiş.

- Söyleşi için teşekkürler...
- Ben teşekkür ederim...
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ÇOCUK EDEBİYATI 
DENEN MEÇHUL

Mustafa Âldı

ı.

Kapitalizmin mekandan başlaya
rak, yaş, cinsiyet, geçmiş, gele
cek bırakmayan tüketiciliğe ve 
insanların tüketici yönüne sesle
nen fısıltılı ayartıcılığında çocuk
lar önemli bir yer tutar. Çocukluk 
kategorisinin oluşumuna dair yü
rütülen kadim mi, nevzuhur mu? 
Tartışmasının yanında nesnele- 
şen çocuk edebiyatı kavramına 
dair benzer bir tartışma epeydir 
sürdürülmektedir. Türkiye'deki 
hakim çocuk ilmihali baplarına 
göz gezdirildiğinde çoğu zaman 
çocuk sağlığı, çocuk eğitimi, ço
cuk gelişimi, çocuk hukuku gibi 
birimlerin göz önünde tutulduğu 
görülür. Buna karşın çocuk felse
fesi, çocuk sosyolojisi, çocuk 
edebiyatı tarihi gibi tarihi arka 
planı gerektiren alanlar pek bilin
mez.2 Bunun temel nedeni bu 
alanlara yönelik entelektüel te 
cessüsüsün güdük kalmasıdır. 
Farklı disiplinler arasında yakın 
ilişkiler kurarak çocuk edebiyatı
nın tarihi bir bakış açısıyla ele al
mak çocuk edebiyatının çok yön
lülüğünü, kültürel toplumsal- 
laş(tır)madaki yerini ve tarihsel 
süreçteki değişim evrelerini sağ-

"Kitaplar, İnsanlığın en saklı ve altüst edici 
düşüncelerinin b irik tir ild iğ i yerlerdir."

Alaln  de B o tton  1

lıklı bir biçimde irdeleyebilmeye 
olanak tanıyacaktır.

Çocukluğa yönelik ilgiler şey
tani fısıltının örgütsel düzlemde 
egemen olmaya başladığı mo
dern zamanlardan bu yana arta
rak ve derinleşerek sürmektedir. 
Çocuğa yönelik kuramsal ve kıl
gısal araştırmalar bir iktidar tek
nolojisinin uygulama sahası ola
rak da görülebilir. Çocuğa yöne
lik eyleyişlerin ilk akla gelenlerin
den çocuk edebiyatı sahasında 
Cemil Meriç'in serdettiği fikirlere 
odaklanmanın çocukluk tarihine, 
çocukluk sosyolojisine dair 
önemli tartışma imkanları suna
cağı kanaatindeyim. Çocukluk ta 
rihine dair önemli araştırmalarıy
la tanınan Philippe Aries'ten söz 
etmez Meriç ama çoğu kanaati 
onunla ortaktır. Aynı şekilde ço
cuk edebiyatının tarihçesine yö
nelik söyledikleri de bir uzman 
tarihçi görüşü olarak değerlendi
rilemez. Bu durum çocukluk ta ri
hine yönelen bütün araştırmacı
ların tarih disiplininden gelme
diklerini de kanıtlar Çocukluk ta 
rihine sanat tarihi perspektifin
den yapılan bir katkıdır Meriç'in 
söz konusu yazısı. Sanat tarihi 
çocukluğun geçmişi hakkında ya

da çocukluğun sanatla anlatı 
dünyasıyla tarihi süreç içerisinde 
mevcut olan ilişki biçim lerin i 
gözler önüne serer. Meriç çocuk 
edebiyatının ansiklopediler dün
yasında marjinal edebiyatlar ara
sında sayıldığını belirtir. Bu kana
atiyle çocukluk tarihi hususunda 
öncü konumda bulunan Philippe 
Aries'le aynı kanaati taşıdığını 
ortaya koymaktadır. Ariees, 
1960'tan itibaren sürdürdüğü ça
lışmalarında 1600'lere kadar ayrı 
bir çocukluk ıstılahının olmadığı
nı belirtir. Bunun nedeni olarak 
da Ortaçağda 'çocukluk duygu- 
su'nun eksik olmasını gösterir. 
Meriç'te Aries’in çocuklukla ilgili 
‘süreksizlik’ tezini edebiyat pers
pektifinden sahip çıkar. Çocuğun 
dünyasında kitaplara kalıcı ve e t
kin bir yer açmak, çocuğun dün
yasını inşa etmek için izlenen bir 
yol olarak çocuklar için edebiya
tın tarihine dair sorulara yanıt 
aranırken birbirinden farklı de
ğerlendirmelerle karşılaşıyoruz. 
Tarihsel ve toplumsal koşulların 
ürünü olarak ortaya çıkan ‘yazılı 
çocuk edebiyatı'nın bağımsız bir 
alan olarak kendini kabul e ttiriş i- 
nin tarihini araştırmanın artık bir 
zorunluluk olduğu kabul edilmeli
dir. Modernleşme sürecinin ince
lenmesinde çocuklara yönelik ya
yınların ve edebiyatın önemli 
katkıları olacaktır.

II.

Edebiyat İnsani bir değer. Gide
rek bir tüketim metaına dönüştü
rülen, edebiyat değil tüketim  
ürünü üreten çocuk yayınlarının 
ortalığı kapladığı bir zamanda, ki
tapsız yaşayamayan, düşüncenin 
gökkuşağını bütün renkleriyle se
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ven, duygusunu, duyarlığını, gör
güsünü yüce ve yararlı kitaplarla 
arttırmayı göze alan Cemil Me- 
riç ’in çocuk edebiyatına dair gö
rüşlerine dikkat kesilmenin lüzu
muna inanıyorum. Kitap okuma 
oranlarının düştüğü ya da İnsan
ları ruhsal bakımdan soysuzlaştı
ran yapıtların ortalığı kapladığı 
bir zamanda okuma heyecanının 
ve alışkanlığının köklerini oluştu
ran çocuk edebiyatı üzerine dü
şünmek daha da önemli hale geli
yor.* Çocuğa yönelik ilgileri öteki 
beriki demeden bütün dünya gö
rüşlerince artarak devam ettiği, 
bilim ve teknolojiyle birlikte uz
manlaştığı bir dönemde yaşa
maktayız. Bu kültürel eğilim, gün 
geçtikçe çocuk edebiyatının iy i
den iyiye belirginlik kazanmasına 
sebep oluyor. Uzmanlaşma, kuş
kusuz bir çok yarar getirir. Daha 
derin araştırmaların daha büyük 
daha oylumlu denemelerin yapıl
masını mümkün kılar. İnsanlığın 
ortak düşünsel ve kültürel yöne
limi çocuk edebiyatının özelleş
miş diline nüfuz etmek yönünde. 
Çocuk edebiyatına dair artan ilgi
ye rağmen çocuk edebiyatının sı
nırlarının nerede başlayıp nerede 
bittiğ i hala netlik kazanmamıştır. 
Çocukların sadece çocuklar için 
yazılanları okumakla yetinmeme
leri aslında bazı zamanlarda ge
reksiz yere sürdürülen bölünme
ye karşı bir uyarıdır. Uzmanlaş
maya ve uzmanlaşmanın çapra
şıklıklarına yol açan çocuk edebi
yatının ta rih i zenginliği çocuk 
edebiyatı ya da genel edebiyat 
tarihi içinde pek irdelenmiyor. 
Cemil Meriç'in çocuk edebiyatı 
yazısı yazıldığı zaman düşünül
düğünde, düşünsel derinliği ve 
çözümleme yetisi bakımından bu 
alanda yazılan en değerli eleşti
rel çözümlemelerdendir. Cemil 
Meriç çocuk ve edebiyat arasın

daki derinlikli ilişkileri değişik an
siklopedilerden biyografilerden 
yaptığı alıntılarla örneklendirme- 
yi deniyor. Bir yandan da çocuk 
ve edebiyat evrenine girebilme
nin nasıl bir okurluk donanımı ge
rektirdiğini sezdiriyor. Kavramın 
tarih i yapı çözümünü yaparak 
uzun erimli bir yolculuğa davet 
ediyor okuyucusunu. Çocuk ede
biyatı ne işe yarar? sorusunu 
Borges gibi aptalca bulabilir. Llo- 
sa gibi fena bir soru olmamakla 
niteleyebiliriz. Çocuklar için ede
biyatın, çocuklar üzerinde bir e t
kisi olduğu söylenebilir mi? Söy
lenebilirse bu etki tam olarak ne
dir? Kendimizi neden çocukların 
kitap okumasının önemli olduğu
na, çocukların kitap okumasının 
bizleri neden umutlandırdığını 
düşündüğümüzde bu alanın ta ri
hinin de önemli olduğu ortaya çı

kar.
Cemil Meriç mesaisinin 

önemli bir kısmını mefhumlar 
üzerindeki örtüleri kaldırmak için 
harcamıştır. Edebiyat dünyasının 
da hakikatlerini yoklamak, örtülü 
yalanların maskesini sıyırmak 
için çokça emek harcamıştır. Me
riç'in çocuk edebiyatının tarihi 
seyrine odaklanan yazısını Um- 
berto Eco'nun yorum ya da aşırı 
yorumu çerçevesinde okuyacak 
onun dünyasında yankılanan ço
cuk edebiyatı telakkisini ortaya 
koymaya çalışacağım. Anlam 
üretme sürecinde okurun rolüne 
1960’lardan bu yana dikkat çekil
mektedir. Çocuk edebiyatına dair 
metnini çözümlerken çocuk ede
biyatına ilişkin kavramsal çö
zümlemenin Valery’nin 'b ir met
nin tek anlamı yoktur' yaklaşımı
nı doğruladığını görebilmek 
mümkün. Onun tespitleri çocuk 
edebiyatıyla ilgili verili hakikat 
söylemlerini bir yana bırakan bir 
münekkit tavrıdır. Tarihsel sü
reçle bireysel okuma serüveninin 
buluştuğu nadir metinlerdendir. 
Onu bu alana yönelten en temel 
neden 'tecessüs’tür. Tecessüs, 
merak, bilme merakı, öğrenme 
aşkı, onun asli vasıflarındandır. 
Öğrenmeye bilmeye açık olma 
tecessüsü çocuk edebiyatını da 
kuşatır,3

Çocuk edebiyatı üzerinde 
kendinden evvel düşünenlerin 
düşünceleri üzerine düşünerek 
kanaatini belirtir. Doğuya ve ba
tıya açılan düşünsel ufkuyla Mu
rat Belge’nin 'görmeyen görücü' 
yargısını doğrular. Bütün irfanını 
borçlu olduğu Fransızca olarak 
kaleme alınmış ansiklopedilerin 
çocuk edebiyatı hakkındaki ma
kalelerini irdeleyerek karşılaştır
malı bir bakış açısına imkan tanır. 
Hisar dergisinin Mayıs 1979 sayı
sında Adile Ayda karşılaştırmalı
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Çocuk ve edebiyatın tarih i, tanımadığımız bir dünya. Tarifler ve ta 
rihler hep kusurlu. Bu alanın hangi çağda hangi koşullar altında var
lık kazandığı apaçık bir şekilde anlaşılamıyor. Bu anlaşılamayışta 
çocuk edebiyatının hafızasına dair çözümleyici çalışmaların yokluğu 
önemli sebeplerden ilkidir.

edebiyat çerçevesinde Cemil Me
riç için şunları yazar: 'Türkiye'de 
mukayeseli edebiyat kürsüleri 
kurulmalı ve bu dersler eski ede
biyatımız için Arap ve Fars ede
biyatlarını çok iyi bilen, yeni ede
biyatımız için Fransız ve batı 
edebiyatını çok iyi bilen kimseler 
tarafından okutulmalıdır. Düşü
nüyorum da Fazıl Ahmet Aykaç 
birincisi, Abdulhak Şinasi Hisar 
İkincisini ne kadar iyi okutabilir
lerdi. Yaşayanlardan dünya ede
biyatı kavramına sahip ve gerek 
Batıyı gerek Doğuyu iyi bilen Ce
mil Meriç'in adı hatırıma geli
yor.'4 Gerçekten Cemil Meriç ye
tişkin edebiyatı yanında çocuk 
edebiyatı alanındaki vukufiyetini 
‘Çocuk Edebiyatı' başlıklı yazısın
da ortaya koyar.5 Eflatun'dan İbn 
Haldun'a, Kelile ve Dimne'den 
Lafontaine'in dünyasına kadar 
geniş bir düşünsel mekanda ço
cuk edebiyatını cerh eder. Kuş
kusuz kavramlar peşinde koşan 
derin ve geniş tecessüsünü yan
sıtan Cemil Meriç'in şiirli bir dille, 
üslup özelliği baskın olan yazıla
rında her zaman tenkitçi yönü 
ağır basar. Meriç'in dostlarından 
Mehmet Çınarlı bu durumu şöyle- 
ce özetler: 'Ateş sahasını iyice 
kontrol etmeden, tenkitlerini, hi
civlerini birer atom bombası gibi 
patlattığı zaman, yok etmek iste
diği şeyler yanında, korunması 
gereken bazı varlıkları da yarala
ması parçalaması ihtimali var.'6 
Çocuk edebiyatının sınırlarının

belirsizliğinin, temel varoluş ge
rekçelerine dair ayar ve kırat öl
çüleri koyarken çocuk edebiyatı 
ile ilgili klasik yargıları kaale al
madığını ‘Çocuk edebiyatının ne 
sınırları belli ne mahiyeti. Çocuk 
edebiyatı, çocuklar için yazılan 
kitapların bütününü kucaklıyor 
ama çocuk, büyükler için yazılan 
kitapları da okur’ ifadeleriyle or
taya koymuştur. Çocuk edebiya
tının bütünün kucaklamak için 
ansiklopedilere müracaat eder. 
Paslanmış düşüncelerden uzaktır 
ama pasaklıdır, darmadağınık. 
Keskin üslup taşıyan yazısında 
haşin hükümler verir.

Çocuk ve edebiyatın tarihi, 
tanımadığımız bir dünya. Tarifler 
ve tarihler hep kusurlu. Bu alanın 
hangi çağda hangi koşullar altın
da varlık kazandığı apaçık bir şe
kilde anlaşılamıyor. Bu anlaşıla- 
mayışta çocuk edebiyatının hafı
zasına dair çözümleyici çalışma
ların yokluğu önemli sebeplerden 
ilkidir. Çocuklar için edebiyatın 
tarihi hakkında bir vuzuha var
mak cehtiyle meşgul olanların 
mutlaka ama mutlaka çocuk der
gilerini de gündemlerine almaları 
gerekmektedir. Çocuk edebiyat
çılarının geneli önce çocuk dergi
lerinde kanat çırpar. Örneğin 
Mustafa Ruhi Şirin, A. Vahap Ak
baş, Ahmet Mercan, Yusuf Çağ
lar, Tarık Dursun K., Ahmet Efe, 
Mevlana İdris Zengin, Burhan 
Eren, Melek Çe, gibi yazarlar çe
şitli çocuk dergilerinde boy gös

term iş ve edebi anlayışları doğ
rultusunda eserler vermişlerdir. 
Cemil Meriç genel olarak dergile
ri, mecmuaları değerlendirdiği 
yazılarında çocuk dergilerine te 
mas etmemiştir.7 Cemil Meriç ço
cuk dergilerini anmadan çocuk 
edebiyatının tam anlamıyla anla
şılm ayacağını düşünür. Bizim 
Türkçe çocuk edebiyatı dünya
sından verdiğimiz örnekler gibi o 
da çocuk edebiyatı alanında eser 
veren Fransız yazarlarının eser
lerinin çoğunun ilk önce çocuk 
dergilerinde boy gösterdiğini be
lirtir. Örneğin Jules Verne'in ki
tapları ile Hazine Adası çocuk 
edebiyatında iz bırakmış eserler
den olmaları kadar çocuk dergi
lerinde yayınlanmalarıyla da 
önemlidir. Çocuk dergilerinin 
günden güne gücünü daha da 
arttırdığını belirten Cemil Meriç 
çizgi romanlarla çocuk dergileri
nin kalıcı eserler vermekten 
uzaklaştığını ortaya koyar. Ço
cuk dergilerinin uluslar arası ma
hiyetine dikkatleri çekmesiyle de 
çocuk edebiyatının politik yönü
nü gündeme taşımıştır.8

III.

Küçük yaşlardan itibaren sürekli 
okuyan, ümidini hiç yitirmeden 
fırsat yoksullukları arasında ki
tapları oyuncak edinen Cemil Me
riç'le ilgili olarak düzenlenen e t
kinliklerde, yazılan yazılarda, ar
mağan kitaplarda onun çocuk 
edebiyatı hakkındaki mülahaza
larını irdeleyen bir çalışmanın ya
yınlanmamış olması önemli bir 
eksikliktir. Çünkü yaşamak için 
zihnini inşa ettiğ i kitapseverliğin 
ötesinde Cemil Meriç hem çocuk
luk tarihinin ilginç bir portresi 
hem de çocuk edebiyatına dair 
ortaya koyduklarıyla bu alana

82 ÜMRAN HAZİRAN ‘06



olan yakın ilgisini ortaya koyuşu 
nedeniyle önemlidir.9 12 Aralık'ta 
dünyaya gelen, itilm iş kakılmış, 
düşman bir dünya da dostsuz bü
yüyen Cemil Meriç Türkiye ço
cukluk tarihi açısından önemli bir 
figürdür. 'Ben Yalnızım... kasaba
nın çocukları hep korkunç. Bol 
bol dayak yiyor hep hakarete uğ- 
ruyorum. Şikayet edeceğim kim
se yok. Okul bahçesinde çocuklar 
oynuyor... ben yine yalnızım ve 
yabancıyım dilim başka ve göz
lüklerim var. Kendimden utanıyo
rum.' Tanzimat sonrasında eser
leri çevrilen batılı yazarlar içeri
sinde çocukluk hatıraları önemli 
bir yer tutar. Jean Jacques Ro
usseau etkisiyle çocukluk hatıra
ları yaygınlaşır. Ahmet Midhat 
Efendi, Muallim Naci, Recai Zade 
Ekrem, Hamid gibi yazarlar bizde 
çocukluğa dair yazılan ilk hatıra
lar olması hasebiyle önemlidir. 
Tanzimat sonrası dönemde ço
cuk sadece eğitim ile değil, za
vallı, fakir ve kimsesiz çocuklara 
duyulan acıma duygusu ile de 
edebiyatımızda geniş yer tu t
muştur.10 Çocukluğun romantize 
edilen ve yüceltilen boyutu kadar 
karanlık yüzünün de ortaya ko
yabilecek bir çocukluk tarihinin 
Cemil Meriç'ten öğreneceği çok 
şey var. Devamlı araştıran sık sık 
sözlüklere, ansiklopedilere, ki
taplara başvuran, notlar alan, 
özetler çıkaran Cemil Meriç'in 
çocuk edebiyatı ile ilgili görüşleri 
de diğer eserlerindeki gibi Tarık 
Buğra’nın deyimiyle ‘bilgi yüklü
dür.' Bir çok yabancı düşünürün, 
filozofun, sanatçının adını çocuk 
edebiyatıyla ilgili analizlere sığ
dırabilen ve şaşırtıcı kanaatler 
ortaya koyan Cemil Meriç söz ko
nusu yazısında Türkçe çocuk 
edebiyatı ile ilgili örneklere yer 
vermez. Çocuk edebiyatına yak
laşırken önce kelimeleri ve kav

ramları bozar sonra geniş ve de
rin tecessüsü ile onları yeniden 
kurar. Bu hususta ortaya koy
duklarıyla kavramlar cangılının 
cerh edicisi olduğunu kanıtlar.11 
Çocuk edebiyatını önce sorunsal
laştıran daha sonra onun tarihine 
dair aktarım larda bulunarak 
onun tarihi arka planını gözler 
önüne seren Cemil Meriç çocuk
larına kitap seçerken çocuk ede
biyatı eseri olup olmamasına pek 
dikkat etmez. Ümit Meriç Yazan 
bu durumu şöyle anlatır: ‘Okuya
cağım kitapları seçtiğini sanmı
yorum. Sahaflarda bulduğu ucuz 
bir kitabı kızına hediye eden bir 
baba. Orhan Veli'nin iki c iltlik La 
Fontaine tercümesini, Pardayan- 
lar'ı döne döne okudum... Peyami 
Safa'nın Yalnızız'ını Refik Halit'in 
Nilgün'ünü, gözlerini yeni kay
betmiş Cemil Meriç'in kızının 
okudukları arasında ha tırlıyo
rum.'12

Cemil Meriç'in Türkiye'de al
gılanmasında onun batı kültürün
den arınıp milli kültüre rücû e tti
ği düşünülür. Meriç'in öncü vasfı 
olarak belirtilen ‘bu topraklarda 
yaşayan insanın keşfi' yargısı ço
cuk edebiyatı ile ilgili değerlen
dirmelerinde doğruluk vasfını y i
tir ir. Cemil Meriç çocuk edebiya
tının çok katlı derinliğini analiz 
ederken Türkiye boyutuna değin
mez. Ansiklopediler bağlamında 
konuya vakıf bir şekilde kalem

oynatan ve hayatını Türk irfanına 
adadığını belirten Cemil Meriç'in 
çocuk edebiyatı üzerinde durur
ken Türkçe çocuk edebiyatına te 
mas etmeyişi önemli bir eksiklik
tir. Mefhumlara ağırlık veren bir 
düşünür olarak Meriç'in edebiya
ta dair görüşlerinin analiz edildi
ği yazılarda çocuk edebiyatına 
dair yargıları üzerinde hiçbir söz 
söylenmemesi manidardır. Bu 
durum hem geniş ve dar anlamda 
Cemil Meriç'in uğraştığı edebiyat 
bölümlerinden çocuk edebiyatı
nın edebiyattan sayılmaması gibi 
yerleşik algıyı pekiştirir. Öte yan
dan da Türkiye'deki hakim edebi 
anlayışın, edebiyat tarihçiliğinin 
en büyük kusurlarından biri ola
rak görebileceğimiz çocuk edebi
yatının varoluşunun yok sayılma
sının da kanıtıdır.13

Çocuk edebiyatı başlıklı yazı 
Cemil Meriç'in yaşarken yayımla
nan son eseri Kültürden irfana 
içinde yer alır. Kendine mefhum
ları dert edinmiş bir düşünür ola
rak Meriç gece gündüz edebiyat 
düşünen bir edebiyatçı değildir. 
Ama edebiyat üzerine yaptığı 
tetkikler tartışmalara neden ola
cak kadar içi dolu bir bakışı yan
sıtır. Herkesin ak dediği ve köke
ni hususunda epey bir tartışma 
yaptığı çocuk edebiyatı içinde 
araştırmaları neticesinde edindi
ği fik irleri bezeksiz, donaksız ol
duğu gibi söyleme cesaretini

Kendine mefhumları dert edinmiş bir düşünür olarak Cemil Meriç, 
gece gündüz edebiyat düşünen bir edebiyatçı değildir. Ama edebi
yat üzerine yaptığı te tk ik ler tartışm alara neden olacak kadar içi do
lu bir bakışı yansıtır. Herkesin ak dediği ve kökeni hususunda epey 
bir tartışm a yaptığı çocuk edebiyatı içinde araştırmaları neticesin
de edindiği fikirleri bezeksiz, donaksız olduğu gibi söyleme cesare
tini göstermiştir.
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göstermiştir. Örneğin; 100 Temel 
Eser’den çıkarılan Saint Exu- 
pery'in Küçük Prens eseri hak
kında söyledikleri çocuk ve ede
biyat, küreselleşme ilişkilerin i 
sağlıklı bir biçimde düşünebilmek 
açısından önemlidir. Meriç, in
sanlığın dünyanın bütün çocukla
rına seslenen tek tip  bir edebiya
tın peşinde olduğunu be lirtir: 
'Yaş, cinsiyet, din, içtimai sınıf
lar, mazi, hal, istikbâl, dikkate 
alınmak istenmiyor. Bu iş için bü
yüklerin yardımına da ihtiyaç 
var. Saint Exupery'in 'Küçük 
Prens'i yazması gibi'14 Meriç’in 
yargılarından hareketle farklı 
yüzyıllardaki küreselleşme sü
reçleriyle edebiyat ve çocuklar 
ilişkisini merkeze alan bir edebi
yat sosyolojisi çalışması yapıla
bilir. Meriç çocuklar için şiir hu
susunda da şunları söyler: 'bir 
çocuk şiiri var, çocuklar için ya
zan şairler, güldesteler mevcut; 
bu şiirin kaynakları da biliniyor. 
Çocuk edebiyatının bir dalı bu, 
belki de en az göze çarpan fakat 
en canlı olanı.' Çocuklar şiirden 
özellikle ahenkli, kafiyeli şiirden 
çok hoşlanırlar. Ama nedense ço
cuk edebiyatını kendine uğraş

alanı seçenler çocuk şiirini bir 
edebi metin olarak öncelikleri 
arasına almazlar. Şiirin hayatı
mızdan çekilişi, düz yazı toplumu 
oluşumuzun belki de en somut 
göstergelerinden birisi de çocuk
larımıza şiir ezberletmekten vaz
geçmiş olmamızdır.15 Çok yönlü 
doğrultularda gelişme gösteren 
çocuk edebiyatı farklı bakış açı
larının biçimlendirdiği bir beğeni
ler müzesi niteliğinde. Öyle ki tek 
bir sözcükle çocuk edebiyatın
dan değil çocuk edebiyatlarından 
söz edilse yeridir. Bu durum ço
cuk edebiyatının yeni mi, kadim 
mi olduğu sorusunda daha da be
lirginleşiyor. Bu savların her iki
sinin de kanıtları verilebilir, ta rtı
şılabilir. Cemil Meriç, çocuk ede
biyatının modern bir olgu olduğu 
kanaatindedir. Özellikle, yazılı 
çocuk edebiyatı düşünüldüğünde 
haklı bir yargıdır bu. Sözlü edebi
yat düşünüldüğünde çocuk ne 
kadar tarih i bir gerçeklikse ede
biyatında insanlık tarihinin temel 
gerçeklerinden biri olduğu rahat
lıkla söylenebilir. Meriç çocuk 
edebiyatının varlığını kabul eden 
yazarlar grubunda mütalaa edile
bilir. Çocuklar için edebiyatın

varlığını yadsımaz. Çocuklar için 
edebiyatta en genel manasıyla 
edebiyatı içerir. Bir düşünceyi, 
bir duyguyu veya bir imajı keli
meler marifetiyle çocukların zih
nine aktarmayı amaçlar çocuk 
edebiyatı.16 Çocuk edebiyatı 
eserleri de ait olduğu uygarlıktan 
izler taşır. Örneğin; Jules Verne 
ve Daniel Defoe'nun eserleri sö
mürgeci batı uygarlığının temel
lerini anlamamıza olanak tanır
lar. Çocuk edebiyatına bakışta 
bakan kişinin zihni belirleyicidir. 
Bu alanın muhteviyatını, hasıl 
olan eserleri değerlendirirken el
deki malzemeye farklı düşün in
sanları farklı gözle bakıyorlar. 
Dolayısıyla çocuk edebiyatının 
kadim mi, nevzuhur mu olduğu 
tartışması da esasen bir algılama 
farkından doğuyor. Bu nedenle 
edebiyat tarihçilerinin, çocukla, 
çocukluk tarihiyle ilgilenenlerin 
kendi uygarlığımızın çocukluk ta 
rihini balkondan seyreder gibi 
seyretmeyi bırakıp tarih i arka 
planı olan derinlikli çalışmalara 
hız vermeleri gerekmektedir. Ço
cukluğu Gutenberg'le yaşıt kabul 
eden anekdotlara muhtaç kala
rak yapılan bir çocukluk tarihi 
okuması sığ kalmaya mahkum
dur.

IV.

Meriç'in çocuklar için edebiyata 
eğilen yazısı hangi yandan bakar
sak bakalım çocuk edebiyatının 
ciddiye alınması gerektiğini his
settirm esi ve bu alanın tarihi 
seyrine dair bilgiler sunması açı
sından önemlidir. Ama adını andı
ğımız yazıda Türkçe çocuk edebi
yatının eksikliği ciddi bir kusur
dur. Tanzimat sonrasında başla
yan çocuk dergiciliği, Tevfik Fik
ret'in Şermin adlı eserini yayınla-
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masıyla hız kazanan çocuk şiiri, 
soğuk savaş döneminde farklı 
düşün yapılarınca araçsallaştırı- 
lan çocuk edebiyatı ürünleri ya 
da 1979 Dünya Çocuk Yılı müna
sebetiyle Türkiye'de yayımlanan 
çocuk kitapları gibi konularda 
Cemil Meriç'in tek bir satır bile 
yazmaması düşündürücüdür. Ço
cuk büyük bir umuttur. Bu umu
dun gerçekleşmesi sürecinde ço
cuklar için edebiyat mühim bir 
yer tutar. Nitelikli bir çocukluk 
tasavvuru tarihi hesaba katarak 
mümkün kılınabilir. Tarihten yok
sun bir çocukluk öksüz ve gele- 
ceksizdir. Dün bugünü belirler 
çünkü. Bu gün yapılanlar ise ya
rın hissedilir. Ancak geçmişin 
belleği bugünü felce uğratmama- 
lı, yapılan çalışmalar üzerindeki 
eleştirel düşünme ameliyesi her 
zaman sürdürülm elidir. Cemil 
Meriç'in yazısından hareketle şu 
sorular üzerinde daha derinlikli 
olarak düşünmemiz ve bu yönde
ki çalışmalara hız vermemiz top
lumsal bellek açısından önemli
dir: Niçin bir çocukluk tarihçimiz 
yok? Çocuk edebiyatı tarih in i 
meşguliyet sahası olarak seçmiş 
bir edebiyat tarihçimiz var mı? 
Akademilerde, eğitim kurumla- 
rında hem mevcut çocukluk pa
radigmasına vakıf hem de uzak 
bir ihtimal olmakla birlikte mev
cut çocukluk paradigmasını de
ğiştirecek bir çocukluk tarihçi
miz var mı?.... B

Notlar
* Okuma oranları küresel ölçekte 

düşmektedir. Sözgelimi Avrupa 
ülkelerinde yapılan araştırma
lar da bu durumu kanıtlamakta
dır. Cemil Meriç'in 'Okumuyo
ruz. Kitaplar çoğaldıkça okuma 
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ları, İz yay. İst.1998 s.18-19
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Cemil Meriç, İletişim yay. İst. 
1994 s.112-113

5) Cemil Meriç, Kültürden İrfana, 
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etüt eden bir çalışma için bkz. 
Mehmet Nuri Yardım, Yazar 
Olacak Çocuklar, Selis kitaplar 
İst. 2004 s.77 vd. Cemil Meriç'i 
irdeleyen bazı yazılar ve kitap
lar için bkz. Mehmet Akif Ak, 
'Cemil Meriç: O Bir Melezdi', 
2004 Kitap Haber s.21 ss.46 
vd., İzzet Tanju, 'Cyrano'dan 
Hernani'ye' 2004 Kitap Haber 
s.21 ss.52 vd. Celal Fedai, 'Ce
mil Meriç: Kitaba Eğilen Baş’, 
Kitap Haber s.21, Turgut Bağrı- 
açık, 'Yalnız ve Dürüst Bir Fikir

İşçisi: Cemil Meriç', Bilim ve 

Aklın Aydınlığında Eğitim, s.52- 

53 s.39, Kemal Sülker, ‘Bir Üs

lûp Ustası ve Düşünce Seyyahı

nın Susuşu’ Tarih ve Toplum, 

Cilt. 8 s.44 ss.73, Ali Bulaç, 

‘Cemil Meriç', Tarih ve Toplum, 

Cilt.8 s.44 ss.75, Mustafa Ar

mağan ‘Cemil Meriç'i Anlamak 

için Bir Ön Deneme', Doğu Batı 

s.11 ss.133-145, Ahmet Turan 

Alkan, Doğu ve Batı Karşısında 

Cemil Meriç, Akça yay. Ankara 
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zırlayan: Murat Yılmaz, Kültür 
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Ankara 2006 , Beşir Ayvazoğ- 
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İst. 1997 s.95 vd.
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yat, Dergah yay. İst. 1999 ss.70
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13) Oğuzhan Karaburgu, 'Cemil Me
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EDEBİYATIMIZIN 
EFENDİ BABASI 

AHMET MİTHAT EFENDİ

Mustafa Miı/asoğlu

î  lk mühim romancımız olan 
Ahmet Mithat Efendi (1844-

I 28 Aralık 1912), Kafkas mu
haciri bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelir. Küçüklüğünde ma
halleyi bıktıracak kadar haşarı ve 
yaramaz bir çocuktur. Uslansın 
diye bir aktarın yanına çırak veri
lir. Akşam evde, sabah dükkânda 
yediği dayaklar, onu işine sımsıkı 
bağlar. Ustası olmadığı zamanlar
da yaptığı macunlar çevrenin ilgi
sini çeker. Dayaktan kurtulur, üc
ret ve bahşiş olarak kazandığı pa
ralar, ona hayat konusunda ilk 
mühim dersleri verir. Esnaftan 
bir adamdan okuma-yazma öğre
nir, bilgisini geliştirir. Babası öl
dükten sonra ağabeysi ile Tuna 
Valisi olan Mithat Paşa'nın ma
iyetine girer. Bu arada Niş Rüşti- 
yesi’ni b itirir, Fransızca öğrenir. 
Tuna gazetesine yazılar yazar. 
Mithat Paşa'yla birlikte Bağdad'a 
gider. Ağabeysinin ölümü üzerine 
teselli olsun diye Mithat Paşa, 
adının yanına kendi adını da verir. 
Böylece adı Ahmet Mithat olur. 
Sonra İstanbul’a döner ve 27 ya
şında, kalabalık bir ailenin geçim 
yüküyle gazeteciliğe atılır.

Bağdat yıllarında Kıssadan 
Hisse ve Letâif-i Rivâyât'ın ilk

cüzleriyle başlayan hikâyeciliğini 
geliştirmenin yollarını arar. Okul 
kitaplarından hikâye ve romanla
ra kadar pek çok kitabı yazıp ken
di matbaasında bastığı, aile fe rt
lerinden bir kısmının sattığı hare
ketli bir yayın hayatına başlar. Pi
yeslerini bu dönemde yazar ve 
bazıları sahnelenir. Bir yazısın
dan ötürü, Vatan Yahut Silistre 
sürgünleriyle birlikte o da Ro
dos’a sürülür. Sultan Abdülaziz 
döneminde üç yıl kaldığı bu sür
günde ilk mühim romanlarını ya
zar ve kardeşinin adıyla yayınlar. 
Haşan Mellah, Hüseyin Fellah, Fe- 
lâtun Bey ile Râkım Efendi, Dün
yaya İkinci Geliş, Yeryüzünde Bir 
Melek, Karı-Koca Masalı ve Pa
ris'te Bir Türk bu dönemin çok se
vilen ve Ahmet Mithat'ı romancı
lığımızın başına yerleştiren eser
lerdir. O döneme kadar yaşadıkla
rını ve yazdıklarını sürgün dönü
şü Menfa adlı eserinde uzun uzun 
anlatır. 1873-76 yılları arası Ah
met Mithat'ın yazarlığı açısından 
sürgün değil, bir derlenip topar
lanma yılları olmuştur denebilir.

Sürgün dönüşü bir yandan ga
zeteciliği sürdürürken, bir yan
dan da romanlarını yazmakta, çe
şitli türlerde tercüme ve adapte

eserler kaleme almaktadır. Sür
günde yazdıklarının gördüğü alâ
ka üzerine, kendi çıkardığı Tercü- 
man-ı Hakikat gazetesinde te fri
ka ettikten sonra kitaplaştırdığı 
hikâye, roman, tercüme ve adap
te roman tarzındaki eserleri bir
birini izler. Her birinden otuzar 
kitap tutan eserlerinin bugün bi
linmemesi, biraz da Servet-i Fü- 
nun'la birlikte batıya alabildiğine 
açık bir edebiyat anlayışının kül
tü r hayatımıza hâkim olması yü- 
zündendir. Bugün Ahmet M it
hat'a duyulan ilgi, şurada burada 
bazı eserlerinin yeniden yayın
lanması ile bu anlayışın az çok 
değişmesine bağlanabileceği gibi, 
her roman hamlesinde az çok Ah
met Mithat Efendi'nin hatırlan- 
masındandır. Çünkü ilk büyük ro
mancımız odur.

"Ü stad" dendiğinde nasıl 
uzunca bir zaman Necip Fazıl ha- 
tırlanmışsa, "Efendi Baba" dendi
ğinde de aynı şekilde Ahmet Mit
hat Efendi hatırlanırdı. 200 kadar 
eseriyle roman ve hikâye alanın
da olduğu kadar din, tarih ve me
deniyet konusunda da her zaman 
baş vurulan kaynaklar arasında 
sayılır. Namık Kemal'in Cezmi ad
lı romanı ile A. M. Efendi’nin Sü
leyman Muslî adlı romanları, tarih 
romancılığının ilk örnekleridir. İlki 
16. yüzyıldaki Osmanlı-İran sava
şını konu edinirken, İkincisi Haçlı 
Seferleri ile aynı yıllarda Latinle- 
rin İstanbul'u işgalini romanın 
olay örgüsünde bütünleştirerek 
ele alır.

Ahmet Mithat Efendi'nin 
Romanları ve Roman Görüşü

Hikâyeden romana geçen pek çok 
yazarda olduğu gibi, Ahmet Mit
hat Efendi'de de farklı yönlerde
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gelişen, birlikte sürdürülen bazı 
yazı türleri, birbirine uzak düşen 
farklı tavırları yanyana görmek 
mümkündür. Romancılığını hazır
layan ve yirmi beş yıl boyunca ro
manlarıyla b irlikte  sürdürdüğü 
"Letâif-i Rivâyât" adlı hikâye di
zisi, romanlarının da çekirdeği gi
bidir. Letâif dizisine sığmayacak 
kadar geniş olan tarih ve macera 
romanları bir yana bırakılırsa, he
men hemen bütün eğilimlerine, 
yeterince incelenmeyen Letâif-i 
Rivâyât dizisinde rastlamak 
mümkündür. Ayrıca küçük boy iki 
yüz sayfa tutarında olan Bahti
yarlık hikâyesinin asıl meselesi, 
köy ve şehir hayatının karşılaştı
rılması gibidir. Alafrangalığın te
zahürü bu hikâyede sadece bir 
tutum olarak sergilenir.

Ahmet Mithat Efendi'nin ro
mancılığında üç ana çizgi şöylece 
belirlenebilir:

1) Letâif dizisinden romanları
na uzanan, OsmanlI’nın ahlâk, ge
lenek, eğlence ve günlük hayatı,

2) Günümüzden yakın geçmi
şe gezinti diyebileceğimiz tarih 
ve macera romanları,

3) iki medeniyetin ilişkilerini 
ele alan ve Osmanlılık düşüncesi
ni savunan zihniyet hikâyeleri...

Böylece Ahmet Mithat Efendi 
bu üç tü r eserlerinde, İstanbul’un 
mahalli hayatından, Beyoğlu’nda- 
ki azınlıklara kadar 19. yüzyıl ha
yatını tasvir etmekle kalmamış, 
Haçlı Seferleri’nden Jön Türk- 
ler’e kadar pek çok sosyal ve si
yasal olayları eserlerine konu 
edinmiştir. Bazı romanları akılla
ra durgunluk verecek maceralar
la doludur. Bazıları da Kafkas mil
letlerinden Arnavutluk, Mısır ve 
Cezayir Müslümanlarına kadar 
çok çeşitli bölgeleri ele alır, Os
manlI’nın dünyaya bakışını çok 
farklı yerlerde geçen olaylarla 
gezici önüne serer.

Ahmet Mithat Efendi zengin 
bir hikâye geleneğinden yola çı
kar. Meddah hikâyeleri, Hamza- 
nâme, Binbir Gece Masalları, Des
tanı halk hikâyeleri, bir zamanlar 
geniş halk kitlelerince okunup 
dinlenmekteydi. Yani okuyucu ve 
dinleyici olarak geniş bir kalabalı
ğı hazır bulmuştur. Bu arada Mu- 
hayelât-ı Aziz Efendi gibi, kendi
sinden hemen önce bu cin ve peri 
hikâyelerini yenileştirme çabala
rını okumuş ve IV. Murad’ın med
dahı Tıflî’nin derlediği gerçekçi 
hikâyeler de basılmaya başlan
mıştır. İster istemez Hançerli Ha
nım ve Tayyarzâde gibi az çok 
birbirini andıran bu hikâyeler de 
onu etkileyecek, hiç değilse bu hi
kâyelerin okuyucusuna da ses
lenmeyi ihmal etmeyecektir. Çen
gi adlı romanında bu gelenekten 
yararlanmanın örneğini göstere
cek, batıya yönelirken kendimiz
den kopmamayı savunacaktır. 
Daha sonra bir iki yazar dışında 
bunun ehemmiyeti unutulmuşsa 
suç onun değildir.

Ahmet Mithat Efendi, gele
nekten yararlanma, aynı zaman
da roman üzerine ilk kitabı yazan 
romancımızdır. Bu yanını onun 
yazılarından aldığımız bir kaç pa

ragrafla belirtmeye çalışalım:
"Musavvir ve muharririn bir 

hikâyeyi tasvir ve tahrir etmesi 
için hikâyenin zeminine göre her 
şeyi bilmesi lâzımdır. (...) Yoksa 
hikâye yazmak için iktiza eden 
şeyler yalnız hikmet, ahlâk, entri
ka gibi şeylere münhasır kalırsa, 
bunlarla yazılan hikâyelerden o 
kadar lezzet hâsıl olmaz. Netice-i 
kelâm, hikâye okumak ne kadar 
tatlı b ir şeyse, yazmak (da) o ka
dar güç olup bir muharrir tasvir 
ve tahrir eylediği eğer sahihü'l- 
vuku değilse onu sahihten daha 
sahih, gerçekten b ir kat daha 
gerçek suretine ifrağ edebilmek 
için pek çok tetkikata, pek çok 
malûmata muhtaçtır." (Kırkam
bar, cüz 4, İst. 1873).

Başka bir yazı da, "Roman ve 
hikâyeler ahlâk-ı umûmiye için 
muzır mıdır, müfid midir?” başlı
ğını taşır. Bu yazıdan aldığımız şu 
paragraf da en az yukarıdaki 
cümleler kadar ilgi çekicidir:

"(...) Herkes az çok bir roma
nın eşhas-ı vak'asındandır. Kendi 
maişet-i hususiyemiz içinde az 
çok b ir takım romanlar geçer. İş
te roman denilen şey böyle ahlâk- 
ı umûmiyenin tayin eylediği ma
işetler içinde vücut bulduğuna 
göre, onun mazarrat veya menfa
a ti yine suver-i maişetin mazar
rat veya menfaatinin aynı olduğu 
bil-vücuh müsellem görünür." 
(Şark Mecmuası, s. 1,1880).

ölümünden Doksan Yıl Sonra 
Yayınlanan Külliyatı

2000 yılına kadar Ahmet Mithat 
Efendi üzerinde yapılan çalışma
lar, genellikle onun halk romancı
sı olduğu kanaati çerçevesinde 
gelişmiş ve romanları sadeleştiri
lerek günümüz okuyucusuna 
ulaştırılmaya çalışılmıştır. Çünkü 
Ahmet Mithat Efendi, eserlerini
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ikinci defa elden geçirecek za
man bulamadığını açıkça ifade 
eder ve bu konuda eserlerinde bi
le hayıflanır. Hatta mühmel üslû
bunun ayak üstü veya daha çok 
yolda yazılmış yazılarla ilgili oldu
ğuna dair rivayetler vardır. O da 
bunu doğrulayacak tarzda ve 
Mehmet Âkif'i andıracak bir üs
lûpla sanatçı olmadığını ifade 
eder. Halbuki eserleri üzerinde 
çalışılması, getirdiği yenilikler ve 
üzerinde durduğu doğrular hak
kında konuşulması, araştırmalar 
yapılması ve öyle hüküm verilme
si gerekir. Bunun için de öncelikle 
eserlerinin aslına uygun bir ta rz
da, Latin harflerine çevrilerek ya
yınlanması lazımdı. Bundan sonra 
yapılacak incelemeler ve değer
lendirmelerden sonra sadeleşti
rilmesi söz konusudur. Müşâhe- 
dat'la ilgili çalışmalar böyle oldu. 
Mesela, Yavuz Demir'in Zaman 
Zaman İçinde Roman Roman İçin
de: Müşâhedât (Dergah Yay.) gibi.

Bir iki teşebbüs dışında, Ah
met Mithat'ın eserleri yakın za
mana kadar ciddî bir tarzda ya
yınlanmamıştı. Halbuki, romanı
mızın öncüsü, edebiyatımızın 
"efendi baba"sı Ahmet Mithat 
Efendi, biyografisi ve eserleri ile 
tanıtılması gerekir. Şimdilik edebi 
eserleri yayınlanıyor, iyi de olu
yor...

Dergâh Yayınları tiyatro eser
lerini, TDK romanlarını yayınla
dıktan sonra, Çağrı Yayınları’nın 
Letâif- Rivâyât adlı 25 uzun hikâ
yesini bir bütün halinde yayınla
ması da çok büyük bir hizmet ol
du.

Daha önce Akçağ Türk Ro
manları dizisinden dört eseri de 
yayınlanan A. M. Efendi'nin edebî 
eserlerinin tümü diline sâdık kalı
narak yeni harflere çevrilmiştir. 
Bunların ancak Türk Dili ve Edebi
yatı mezunlarına hitap ettiği dü

şünülürse, bu yayınları tebrik 
ederken, bir ihtiyacı da ifade et
mek zorundayız: Ahmet Mithat 
Efendi'nin sevilip okunabilmesi 
için mutlaka edebi eserleri elden 
geçirilip sadeleştirilmeli. Onun 
geliştirdiği anlatı dili ile ortaya 
koyduğu dünya ve hayat görüşü 
anlaşılmadan, bize özgü bir ro
man dili ve dünyası oluşturmak 
mümkün değildir. Genç yazarları
mız anlatı geleneğimizle ilişkiyi 
ancak onun hikâye ve romanlarını 
okuyarak kurabilir. Sonra Gece 
Hikâyeleri ve Muhayyelât...

İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi öğretim üyeleri ile Türk 
Dil Kurumu arasında yapılan an
laşma gereğince, yakın zamana 
kadar Ahmet Mithat Efendi'nin 
yazdığı şekliyle yayınlanmayan 
eserlerinden yalnız romanları bir 
dizi halinde Latin harflerine çev
rilerek yayınlandı. Bunun ardın
dan Menfa /  Sürgün Hatıraları ad
lı eseri, hem aslı ve hem de sade
leştirilmiş şekliyle Anba'da yayın
landı. Bunların yanında, Nizâ-ı İlm 
ü Din, Kırkambar ve Avrupa’da 
Bir Cevelan gibi fikrî eserleriyle 
seyahatnâmesinin başta olmak 
üzere daha pek çok kitabının ya
yınlanması gerektiğine inanıyo
rum. Bundan sonra Ahmet Mithat 
Efendi'nin eserleri ve şahsiyetiy
le daha iyi değerlendirilebileceği
ne inanıyorum. Üss-i İnkılâp adlı, 
Tanzimat'tan sonraki yenilikleri 
ve bu alandaki gelişmeleri değer
lendiren fikrî eserinin yayınlan
masıyla OsmanlI'ya içerden ba
kışla ortaya konabileceği, bazı 
yanlış değerlendirmelerin değişe
ceği söylenebilir (Selis Yay.) Çün
kü Ahmet Mithat Efendi kadar 
OsmanlI'nın her bölgesinde ve 
farklı kültür çevrelerinde bulu
nan, bu büyük coğrafyayı tarih iy
le birlikte anlatmaya çalışan yok
tur.

Mütefekkir Ahmet Mithat Efendi

Yarısı roman ve hikâye türünde 
olmak üzere, iki yüz kadar eser 
sahibi olan Ahmet Mithat, Tercü- 
man-ı Hakikat gazetesinde Mual
lim Naci, Ahmet Rasim ve Hüse
yin Rahmi gibi pek çok yazarın 
yazılarını yayınlamış, onların üs
tadı ve patronu olmuştur. Sür
günden önce çıkardığı Dağarcık 
mecmuasında Recaizâde Ek
rem'in tercümelerine yer vermiş, 
ölünceye kadar da Beşir Fuad'a 
ilgisini esirgememiştir. Ayrıca ta 
rih, din, felsefe ve seyahat türün
deki eserleriyle Batı medeniyeti 
karşısında İslâm kültür ve ahlakı
nı savunmuştur. Bu özelliklerin
den ötürü II. Abdülhamid döne
minde Takvim-i Vekâyi gazetesi 
ve Matbaa-i Âmire Müdürlüğü, 
Karantina Başkatipliği, Meclis-I 
Umur-ı Sıhhiye İkinci Reisliği gö
revlerinde bulundu. 1908'den 
sonra da Dârülfünun'da Umumi 
Tarih ve Felsefe dersleri okuttu. 
Öldüğü gece, yetim ve kimsesiz
lere hasbî hocalık yaptığı Darüş- 
şafaka'da gece nöbetindeydi.

Ahmet Mithat Efendi'nin Üss-i 
İnkılap adlı eserinin giriş kısmı
nın, Necip Fazıl'ın İdeolocya Ör
güsü adlı eserinin baş tarafındaki 
Doğu-Batı karşılaştırmalarına 
benzediğini farkedince Üstad'a 
bundan söz ettim. O da pek çok 
şahsiyet gibi şaşkınlığını, "Sen 
Ahmet Mithat'ın mütefekkir tara
fı olduğunu mu söylüyorsun?" 
şeklinde ifade etti. Doğrusu, Os
m a n lI Devleti'ni kendinden önceki 
Türk ve İslâm devletlerinden 
farklı, "nev'i şahsına münhasır" 
bir devlet olarak değerlendirdiği
ni görünce ben de onun bu yö
nüyle de önemsenmesi gerektiği
ni düşündüm. Tam bu sıralarda da 
Orhan Okay'ın Batı Medeniyeti 
Karşısında Ahmet Mithat Efendi
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adlı doçentlik çalışması kitap ola
rak yayınlandı.

A.H. Tanpınar ile öğrencisi Or
han Okay dışında pek kimsenin 
tanımadığı Ahmet Mithat Efen- 
di'nin fikrî şahsiyeti, sonraki yıl
larda Cemil Meriç tarafından ele 
alınan öteki dinî, fikrî ve tarihi 
eserleriyle birlikte değerlendiril
miştir. Hatta Cemil Meriç, Kırkan- 
bar gibi bazı kitap adlarıyla ken
disi gibi Batı kültürünü tercüme 
edenlere verdiği "müstağrib" is
mini de Ahmet Mithat Efendi'den 
almıştır.

Ahmet Mithat Efendi, şiir dı
şında edebiyatın hemen her tü 
ründe eser vererek çok yönlü bir 
yazar tavrı ortaya koyarken, ta 
rih, felsefe, pedagoji, psikoloji ve 
dinler tarihi gibi alanlarda da dev
rini aydınlatmaya çalışan te lif ve 
tercüme pek eser ortaya koy
muştur. Edebî eserlerinden sonra 
fikrî ve tarihî eserlerinin de ciddî 
bir araştırmacı tarafından incele
nerek elden geçirilip hiç değilse 
seçmeler halinde yayınlanması, 
kültür hayatımızın gelişmesi adı
na önemli bir hizmet olur. Çünkü 
Efendi, kültür, ahlâk ve medeni
yet meseleleri üzerinde ilk olarak 
yerli kaygılarla düşünüp eser ve
ren şahsiyetlerden biridir.

Ahmet Mithat'a ait pek çok 
isim ve unvan arasında en önem
lisi "Efendi” adıdır ve hep onunla 
anılmıştır. "Efendilik” hem ona 
"Efendi Baba" diyen yakınlarıyla 
basın çevrelerinin verdiği unvan, 
hem de II. Abdülhamid tarafından 
verilmiş bir rütbedir. Bu bakım
dan bu unvan ona çok yakışıyor.

Güler Yüzlü Bir OsmanlI

Osmanlı Devleti'nin 700. kuruluş 
yıl dönümünde bile Osmanlı insa
nının kendini ifadesi, padişahların 
fermanlarıyla vak'a-nüvislerin

kaydettiği kendi dilinden konuş
ması veya o devir tarihçilerinin 
kitapları yeterince ortaya konma
dı. Hiç değilse Ahmet Mithat 
Efendi'nin romanları bunu telâfi 
ediyor.

Bazı özel yayınevlerinin son 
devir Osmanlı yazarlarının ro
manlarıyla hikâyelerini yayınlama 
teşebbüsleri maalesef yetersiz 
kaldı. Sadece Giritli Aziz Efen
di'nin Muhayyelât’ı ile Emin Ni
hat’ın Müsâmeretnâme'si gibi bu
güne kadar sadeleştirilerek ya
yınlanmış eserlerin kendi diliyle 
gün ışığına çıkarılırken, Akçağ, 
Anba ve Şule gibi yayınevleri ta 
rafından kitapların arkasına söz
lükler eklendiği görüldü. Çünkü 
bunların dili, Türkoloji öğrencileri 
dışında, Osmanlı kültürüne me
raklı insanlar tarafından bile oku
nup zevk alınacak kadar sıcak ve 
yakın değil... Muhayyelât ve Mü- 
sâmeretnâme ile Ahmet Mithat 
Efendi'nin eserleri dışındakiler de 
maalesef güler yüzlü bir Osmanlı 
portresi ortaya koyamıyor. Bun
ların çoğu güzel bir Türkçe ile sa
deleştirilip herkesin hoşlanabile
ceği şekilde yayınlanamadığı için, 
Evliya Çelebi ile Ömer Seyfeddin 
de olmasa güler yüzlü OsmanlI'ya 
hasret kalacağız.

Ahmet Mithat Efendi'nin Çen
gi adlı romanından yola çıkarak 
oyunlaştırdığımız eser üzerinde, 
daha çok bu maksatla çalıştık. 
Don Kişot gibi boş inançlar ve 
yanlış eğitimle büyütülmüş kişile
rin uğradıkları akıbeti ortaya ko
yan bu eserde Ahmet Mithat 
Efendi’nin anlattıkları, her çağda 
olduğu kadar günümüzde de gö
rülebilecek niteliktedir. Oyun, Os
manlI'nın 19. yüzyıl İstanbul'un
daki hayatını, kış ve yaz eğlence
leri çerçevesinde müzikli bir anla
tımla sunuyor.

Eserdeki Dâniş Çelebi, annesi

nin anlattığı hikâyelerle zihni bu
lanmış, Muhayyelât'ta okudukla
rının gerçek hayatta izine düş
müş bir eski zaman delisidir. Cin
lerle perilere fena halde kafayı 
takmış olan Dâniş Çelebi’ye çev
resindekiler türlü oyunlar oynar
lar. Zihnindeki kurguyu hayatın 
gerçekleri arasında arayan Dâ- 
niş'in hikâyesi Don Kişot'unkin- 

den farklı değil. Oğlu Cemal de iyi 
yetiştirilemediği için bir mirasye
diye dönüştüğünden o da bir sı
kıntı çeker. Bunların hayatına gi
ren ve onları parmağında oyna
tan Çengi ise, pek çok sürprize 
yol açar.

Ahmet Mithat Efendi'nin ese
rine sadık kalarak sahneye uyar
ladığımız oyun, yazarı tarafından 
romanın bir bölümü olarak sahne
ye uyarlandığında çok ilgi görür. 
Tanzimat dönemindeki müzikal 
oyunlar biçiminde hazırlanan 

Çengi Yahut Dâniş Çelebi, bu tü r 
oyunların ilkidir. Bu anlamda, Lü- 
küs Hayat ve Kanlı Nigar’ la ben
zeri geleneksel tiyatromuzdan 
yola çıkan müzikallerin de öncüsü 
durumundadır. Hepsinden daha 
zengin bir mesaja sahiptir.

Edebiyatımızın Efendi Babası 

nasıl güler yüzlü bir bakış açısı 
ortaya koyarak geçmişi canlandı- 
rıyorlarsa, Çengi de öyle güler 
yüzlü bir Osmanlı portresi çizi
yor. Biz daha geniş bir perspek

tiften  esere yaklaşarak, her çö
zülme döneminde ortaya çıkan 
gariplikleri de sergilemeye çalış
tık; farklı bir Osmanlı portresi 

oluşturduk. Böylece oyun, Os
manlI toplumunun son dönemine 
biraz tebessümle bakmamızı sağ
lıyor. Büyük Naşit Özcan'ın aynı 

addaki torunu Şehir Tiyatrosu'da 
sahneye koydu. □
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POSTMODERN EMPERYALİZM 
VE DERİN GÖZALTILAR

NACİ CEPE

nsana dair yaşamsal sorunlar 
içinden çıkılamayacak tarzda 
birikiyor; bir türlü azalmıyor, 

aksine artıyor.
Postmodern felsefeyi içselle- 

miş insan, bireysel yaşamı tercih 
ediyor, yalnızlaşıyor, yaban(cı)laşı- 
yor ve böylece kaçınılmaz akıbetini 
de kendi elleri ile hazırlıyor.

Bireysel eksenli seküler tutku
ların çılgınca yükselişi toplumsal 
dengeleri sarsıyor; bu da bireysel 
ve toplumsal bunalımları berabe
rinde getiriyor. Ruhsal gerilimler, 
stres ve manevi boşluk insanın fıt
rî düzenini altüst ediyor... İnsan, 
zembereği boşanmış bir saat gibi 
çığırından çıkıyor; hayat anlamını 
yitiriyor.

Postmodern anlayışın insan 
ilişkilerinde insaf ve merhamet 
kavramlarına yer ayırmaması insan 
yaşamının naturasını yapı-bozu- 
muna uğratıyor. Ayarı ve ritmi iyi
ce bozulan vicdanlar, fıtrî derinlik
lerinden gelen sesi duyamaz hale 
geliyor ve tamamen sağırlaşıyor. 
Haksızlık ve kötülük peşinden ko- 
şanların şeytani müdahaleleri hak
kaniyet duygularını da aşındırıyor; 
böylece adaletin terazisi de hasara 
uğruyor, ölçüsüzleşiyor, dengesiz- 
leşiyor. Merhametsizlik ve zulüm 
şiddetini arttırdıkça artırıyor ama 
ayyuka çıkan çığlıklar, körelen vic
danları bir türlü harekete geçirmi
yor. Şiddetin öldürücü darbeleri 
arttıkça çaresizliğin acı feryatları 
daha da yükseliyor. Dayanma gücü 
giderek zayıflıyor. Güvenlik adına 
yola çıkan şer güçlerin inşa ettiği 
küresel şiddet imparatorluğu gü
vensizlik ve korku üretmeye de

vam ediyor...
Emperyalist şer güçler bütün 

bunlarla, insan hayatının aşkın an
lamını da yok ediyorlar. Postmo
dern emperyalist felsefenin kurucu 
teorisyenleri sosyal yaşamın bütün 
alanlarını gücün efendiliği adına 
denetim altına alıyorlar. Çok yönlü 
kontrol mekanizmaları ile toplum- 
ların bütün kalelerini, direnç odak
larını ve tüm cephelerini küresel 
kuşatma politikasının ince ayarıyla 
derin gözaltında tutuyorlar. Derin 
gözaltı sürecine dahil ettikleri top- 
lumların hayat tarzlarını, kültürel 
ve ahlaki değerlerini iyice yozlaştı
rıyorlar. Güç gösterileri ile, korku 
ve yıldırma politikaları ile, psikolo
jik savaş teknikleri ile gözdağı ve
rerek iradesizleştirdiklerl yığınları 
köleleştirmeye çalışıyorlar.

Postmodern emperyalist güç, 
ülkelerin var olan kültürünü; tarihi
ni ve medeniyet birikim ve ufkunu 
daraltma ve çökertebilme adına zi
hinsel sömürgeleştirme çabaları 
sürgit devam ederken öbür yandan 
nükleer enerji sistemini kurmaya 
çalışan İran ve Pakistan gibi ülkele
ri de, egemenliğinin dağılması kor
kusuyla, aralıksız tehdit ve yıldır
ma politikalarına başvurarak derin 
gözaltına alma siyasetini sürdürü
yor.

Toplumları adam etme ve glo
bal ideolojiyi ayakta tutma adına 
yapılan zorbalıklar sonucu, bastırıl
mış, örselenmiş, incinmiş, pörsü- 
müş ve yarım kalmış duygularla 
mücehhez hastalıklı köle insanlar 
ve kölemen toplumlar inşa ediliyor.

Vahşi uygulamalar, katliamlar 
ve derin gözaltılarla bir ülke (Irak)

yarı açık cezaevine daha açıkçası 
toplama kampına dönüştürülüyor.

Postmodern hegomonik güç 
müttefikleriyle birlikte bir dünya 
egemenliğini globelleşme siyasi 
söylemiyle perçinlemiş görünmek
tedir. Bu egemenliğe en ufak bir iti
razı kabul etmemektedir. Bu siste
mi koruma ve kollama adına inanıl
maz sayıda projeler üretmiştir. Her 
proje zamanında ve zemininde 
devreye sokulup uygulanabiliyor.

Birey, aile, toplum ve devletler 
istenildiği zaman istenildiği biçim
de uydular marifetiyle ve istihbarî 
donanımla derin gözaltılarda tu t
ma imkanlarına sahiptirler.

İnternet, elektromanyetik ve 
nano-teknolojileriyle v.b. şekillerde 
gelişmiş teknolojilerle insanın ha
yatı artık büyük gözaltında. Devlet
lerin savunma güçleri, stratjik üs
leri, uydudan nasıl konuşlandıkları 
tesbit edilerek hedefler belirleni
yor. Uzun menzilli ve son derece 
gelişmiş silahlar düğmeler ile kulla
nılıyor. Artık konvansiyonel silahla
ra ve düzenli ordulara ihtiyaç du
yulmuyor.

Âlemi İslam'ın global sıkıyöne
timle kontrol edilmesi karşısında 
beraberlik bilinciyle bir direniş mü
cadelesinin devamlı bir biçimde 
sürdürülmesi gerekiyor. Hak ve 
adaletin derin sesi yükseldikçe, 
merhamet ve vicdanın uya- nışı da 
artacaktır.

Direniş; bir varlık mücadelesi 
ve bir diriliştir. Hakikatin adaletine 
taat ve çaba içinde ram olan dire
niş, esas güçtür.

Unutmamalı ki, zulüm ebedi ve 
kalıcı değildir.



GEZİ/İZLENİM 
ilhan Gündoğdu

4 -12 Mayıs tarihleri arasın
da İran'ın başkenti Tah- 
ran'da düzenlenen 13. 

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı
na gitmek için yollardayız. İlk ya
zımızda olduğu gibi İstanbul se- 
malarındayız gibi şeyler yazarak 
başınızı ağrıtacak değiliz. Çünkü 
biz de ilk yurtdışı acemiliğimizi 
Kahire Kitap Fuarına giderek at
mış durumdayız.

En çok merak ettiğim iz fuar
lardan bir tanesi Tahran Kitap 
Fuarı. Daha önce gidenlerden 
dinlediğimiz kadarıyla ciddi bir 
fuar. 2005 yılındaki ziyaretçi sa
yısı 2 milyon. Dile kolay...

Basın Yayın Birliği olarak bir 
gün öncesinden fuarın açılışına 
iştirak etmek için birlikte olacağı
mız kafileden önce Tahran'a gel
dik. Açılışı dini lider Ali Hamaney 
yapacak. Açılış Yabancı Yayınlar 
bölümünde gerçekleştirilecek...

Sonradan öğreniyoruz ki açı
lışın olduğu bölüme sadece Dini 
Liderin özel kaleminden davetiye 
alanlar içeri alınacakmış. Basın 
mensupları da kameralarını, fo
toğraf makinelerini ve diğer mal
zemelerini bir gün öncesinden 
görevlilere teslim ediyorlarmış. 
Güvenlik gerekçesiyle... Çok sıkı 
önlemler altında Ali Hamaney 
açılışını yaptı. Tabii ki biz kendi
sini göremedik. Açılış esnasında

"nasıl olsa bugün açılış var şöyle 
biraz gezelim" diyerek anlaştığı
mız iki taksiyle İran'ın meşhur 
Kum kentine doğru 5 yayıncı ar
kadaşla birlikte yola koyulduk. 
Yağmurlu bir günde Kum kentine 
vardık. O yüzden şehri pek fazla 
gezdiğimizi söyleyemem. Fakat

gözlemleyebildiğim kadarıyla - 
arabayla şehri epey turladık- çok 
düzenli bir şehir. Birkaç önemli 
mekanı yağmurun müsaade e tti
ği kadar gezebildik. Ve Akşam 
Tahran'a birbuçuk saatlik bir yol
culuktan sonra ancak varabildik.

Kahire Kitap Fuarından sonra

DURUN KALABALIKLAR!... 
BURASI KİTAP FUARI...
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Tahran'da düzenlenen Uluslara
rası Kitap Fuarı'nı görünce fazla 
heyecanlandım. Kitap fuarı deni
lince bizim buralardaki gibi kitap 
fuarları aklınıza gelmesin. Bir kı
yaslama yapmak gerekirse Tür
kiye'deki en büyük kitap fuarı ka
dar sadece çocuk kitapları reyo
nu var. Alanın büyüklüğünü iyice 
anlayabilmeniz için bir ölçü vere
yim elinize. Türkiye'deki en bü
yük kitap fuarının en az 5-6 katı 
büyüklüğünde bir yer ve hınca 
hınç insan dolu. Müthiş bir kala
balık... Bu anlattığım fuarın hafta 
içi bir günü...

Yeşillik ler içinde geniş bir 
alan üzerine kurulmuş büyük bir 
fuar alanı. Bizim bölgemizin in
sanları için cahil, okumamış gibi 
birtakım aslı astarı olmayan laf
lar edilir ya sağda solda... Tam 
aksine... Ortalama 15 ila 40 yaş 
arası gencecik insanlar... Müthiş 
bir kalabalık... Bir yayıncı olarak

İranlı meslektaşlarım adına sevi
niyorum.

Gerçekten fuar içindeki ya
bancı yayınlar bölümünü görme
nizi isterdim. Bizim buralarda da 
yabancı dilde kitaplar satılsa da 
fuarlarımıza dışarıdan yayıncılar 
rağbet etmiyor. Hâlbuki Tahran 
Fuarında tam tersine büyük ya
yıncıları görebiliyorsunuz. Türki
ye'deki fuarcıların biraz düşün
meleri gerekiyor herhalde...

Cuma günü fuar alanına g itti
ğimizde tam anlamıyla mahşeri 
bir kalabalıkla karşılaştık. Çünkü 
İran'da resmi ta til günü Cuma... 
Fuar alanında sadece bahçede 
dolaşabildik. Stantların bulundu
ğu bölümlere girmek neredeyse 
imkânsız. İnsanlarla omuz omuza 
stantlara bakamadan dışarı çık
tık.

Fuarı gezemediğimizden Tah
ran Üniversitesinde Cuma nama
zını kılmak için Cuma alanına g it

tik. Sıkı güvenlik aramasından 
geçerek namaz kılınan bölüme 
girebildik. Cuma namazını Ah- 
med Hatemi kıldırdı. Cuma hut
besi birkaç bölümden oluşuyor. 
Hutbede ilk önce siyasi konular
dan bahsedildi; Amerika'yla olan 
nükleer krizden vs... Daha sonra 
sosyal hayata yönelik bir bölüm... 
Tabiî ki biz anlatılanlardan bir 
şey anlamıyoruz. Rehberimiz 
Mehmet Ali Bey bizlere tercüme 
ediyor. Kıymetli vaktini bizlere 
ayırdığı için buradan kendisine 
ayrıca teşekkür ediyorum. Na
mazdan sonra tekrar fuar alanı
na döndüysek de pek fazla geze
medik.

Böylece şehri biraz gezme 
fırsatımız oldu. Tahran çok dü
zenli bir şehir. Rehberimizin söy
lediğine göre gündüz belediyenin 
çalışması yasakmış. Biz de her
hangi bir çalışan göremedik. Sa
dece geceleri çalışan belediye... 
Bizim buradakilere duyurulur... 
Öyle her gün kapatılan yollardan 
bıktık... Konumuza dönelim. Şeh
ri gezerken dikkatimizi çeken bir 
şey oldu. Her yerde sadaka kutu
ları var. İslam dünyasındaki çe
şitli bölgelere ve fakir fukaraya 
dağıtılmak üzere konulmuş sada
ka kutuları... Aklıma Osmanlı İm
paratorluğundaki sadaka taşları 
geldi... Fakire yardımın en güzel 
şekli... Veren de bilm iyor alan 
da... Sadece Allah (c.c.) yapılan 
hayrı kimin yaptığını ve alanın 
kim olduğunu biliyor.

Anlatılacak çok şey var fakat 
gidip görmeniz için sizleri biraz 
merakta bırakalım. Güzel şeyler 
ve güzel insanlarla dolu bir fuar
dan sonra tekrar Türkiye'ye geri 
dönüyoruz. Gerçekten geleme
yen yayıncı arkadaşlara ve oku
yucularımıza bu tü r fuarları gör
melerini ivedilikle tavsiye ediyo
rum. □
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Kitap
Hazırlayan: Ferhat Topazik Asrı Saadette  İslam /  Bütün Yönleriyle

4 Cilt Büyük Boy

HATIRALAR 
Haşimi Rafsancani

Hatırat türü, yazan 
kişi üzerinden yazılan 
döneme ait genelle
melerin yapılmasını 
sağlayan, yaşanmış 
olan devri iyi bir şe
kilde anlamamıza ve
sile olan edebi bir tür 
olarak karşımıza çık
maktadır.

Haşimi Rafsanca- 
ninin hatıralarını ka
leme aldığı kitap da 
bu tür'e uygun düşen, 
yaşanmış olan günleri 
detaylarıyla anlatan 

ve olaylara farklı bir gözle bakmamızı sağlayan bir 
eser.

Kitabı elimize aldığımız zaman insanın ilgisini 
cezbeden konulardan bazıları şunlar; Devrim Konse- 
yi'yle ilgili olaylar, İmam’ın İran'a dönüşü, Pehlevi re
jiminin çöküşü, geçici hükümetin kurulması, İslam 
Cumhuriyeti Partisinin kurulması, Anayasa taslağı
nın oluşturulması, ilk Hubregan meclisinin kurulması, 
merhum İmam'ın Kum’daki ikameti, devrim komite
leri ve Yapım Onarım Cihadinın teşkili, Sıpah, Besic 
ve devrim mahkemelerinin kurulması, Devrim Kon
seyi ve Geçici hükümet arasındaki iç çatışmalar, üni
versitelerin kapatılması, Kültür Devrim Merkezinin 
kurulması, milliyetçilerin ve karşı devrimcilerin faali
yetleri, suikastların ve isyanların başlaması, Casus
luk yuvasının (ABD Tahran Büyükelçiliğinin) işgali, 
geçici hükümetin istifası, Devrim Konseyi'nin icra 
sorumlulukları ve yapısının değiştirilmesi, ülke yöne
ticileri arasındaki ihtilaf ve anlaşmazlıklar, ilk Meclis 
seçimleri ve Meclisin oluşumu, Nuje darbesi, Irak'ın 
geniş sınır tecavüzüyle 'Dayatılmış Savaş'ın başla
ması, ülkeler, hükümetler ve partilerin tutumu, Beni 
Sadr’ın komutanlığı döneminde savaşın durumu, Sı- 
pah ve Ordu işbirliğindeki sorunlar. Bu mevzularının 
iç yüzünü anlamak isteyen ve Rafsancani'nin yoru
mundan bu olayları tekrar okumak isteyenler için Pı
nar yayınlarından çıkan "Haşimi Rafsancani Hatıra
lar" kaçırılmayacak bir kitap.

Pınar Yayınları

Asr-ı Saadet, "saadet ça
ğı" anlamına gelir. Bu kav
ram, İslâm kültüründe özel 
olarak İslâm Peygamberi 
Hz. Muhammed (s.a.s.)’e 
vahyin gelişinden sonraki 
dönemi tanımlamak için 
kullanılır, işte bu dönem 
bütün inananlar için içle
rinde uhde bırakan, kendi
lerini düşünüp "keşke"ler- 
le yaşamayı arzuladığı tek 
dönemdir. Bu dönemde ne 
olmuştur ki insanlar yıldız
lar misali değer kazanmış
lardır? Bu ve bu döneme 
ait bir çok sorunun cevabı
nı öğrenmek için saadet 
asrının yaşayışı, örnekliği bilinmelidir.

Prof. Dr. Vecdi Akyüz'ün editörlüğü altında hazırla
nan "Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet'te Islâm"

Kitabı, insanların Hz. Peygamber örnekliğindeki dö
nemi anlatmayı, kendine vazife olarak görmüş ve bu gö
revi de gayet iyi bir şekilde yerine getirmiş.

Eser, Asr-ı Saadet öncesinden başlayarak Mekke top- 
lumunun sosyo ekonomik halinin anlatılması ile konuya 
giriş yapmakta devamında Peygamberimiz'in Kur'ân'ı 
Tefsiri, Kur'ân ve Sünnetin anlaşılması, Resûlullah'ın dav
ranışlarının bağlayıcılığı gibi önemli konularla devam et
miş ve ilerleyen sayfalarda tek tek saadet asrında siyâsi 
olayların panoraması, idari hayat, sosyal hayat, dinler ve 
gelenekler, ilişkiler (ayrı ayrı olarak müşriklerle, Hıristi- 
yanlarla,Yahudilerle), adalet hayatı, kadın ve aile hayatı, 
eğitim, çevre, adab-ı muaşeret, ordu, kölelelik, denizcilik, 
spor, mizah, eğlence gibi ana başlıklarla sayabileceğimiz 
bir çok konuyu farklı uzman kişilerin makaleleriyle ince
lemiş.

Kitaba katkı sağlayan akademisyen kadrosu oldukça 
nltekll ve geniş. Dr. Ihsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Mu
hammed Hamidullah, Prof. Dr. Suat Yıldırım, Prof. Dr. M. 
Sait Şimşek, Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Ali Bulaç, 
Prof. Dr.Vecdl Akyüz, Prof. Dr. Hüseyin Algül ilk olarak 
kitapta gözümüze çarpan isimler olmakla birlikte daha 
bir çok değerli akademisyen bu eserin oluşması için yar
dımlarını esirgememiş.

Kitabın muhtevasının yanında baskı kalitesi de son 
derece kaliteli ve seçilen konuya yakışan bir tarzda. 4 cilt 
olan eser kuşe kağıda basılmış ve bir çok resimle zengin
leştirilmiş.

Son olarak diyeceğimiz, Rasim Özdenören'in söyleyi
şiyle "Asr-ı Saadet geçmişte kalmış bir zaman kesiti de
ğil, fakat bir yaşama tarzıdır." Ve bu yaşama tarzını da 
ancak insan anlayarak uygular, işte anlamak için Beyan 
yayınlarının bize kazandırdığı eser okunmalı ve her evde 
kütüphanelerde yerini almalıdır.

Beyan Yayınlan
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Yansımalar
Ertuğrul Bayramoğlu

OsmanlI Sömürgeci mi?

Bir seferinde Necip Fazıl'a bir Suriyeli genç yaklaş
mış ve:
- Osmanlı Arapları sömürmemiş miydi? diye sor
muş.
Üstadın cevabı şu olmuş:
- Eğer Osmanlı sizi sömürmüş olsaydı, şu soruyu ba
na Fransızca değil, Türkçe sorardın!
Gerçektende, Almanlar Çekoslovakya'ya girdikleri

zaman kütüphanelerine kadar yakmışlar, aydınlarını 
öldürüp sürgüne yollamışlar ve okullarda Çekçe'yi 
unutturup Almanca’yı zorunlu hale getirmişlerdi. 
Birkaç nesil içinde Çek dili neredeyse unutulmuş, iş
gal sonunda Çek'ler dağlardan çobanları bulup Çek- 
çe'nin nasıl konuşulduğunu onlardan öğrenmek zo
runda kalmışlardı.
Gerçekten günümüzde Hindistan ve Pakistan'da 
arabaların direksiyonlarının sağda olmasının sebe
bi ne acaba ve kriket İngiltere dışında hangi ülkeler
de oynanıyor? İngilizce acaba niçin bu kadar yay
gın? Bu sorular çok uzatılabilir. Bu soruların sonun
da şunu görebiliriz, sömürgeci AvrupalIlar g ittik leri 
yerleri sömürmekle kalmamış, oraların kültürünü 
yok ederek kendi kültürlerini yerleştirmeye çalış
mışlardır. Ve Seyyid Kutub'un (Mısır için) Söylediği 
gibi;
-Sarışın ingilizler giderken yerlerine esmer İngilizle- 
ri bırakmışlardır.

BU ÂDÂMI KİMSE 
DURDURAMAZ

Glenn Cunningham beş yaşında bacakları feci 
şekilde yandıktan sonra sakat kalmış ve yaşamı
nın geri kalanını tekerlekli sandalyeye mahkum 
geçirir düşüncesiyle doktorlar tarafından kendi 
haline bırakılmıştı. 'Bir daha yürümesi mümkün 
değil. Hiç şansı yok' demişlerdi.
Doktorlar bacaklarını incelemişler, ama 
Glenn'nin kalbini dikkate almamışlardı. O dokto
ra kulak asmadı ve yürümeye çalıştı. Yatakta 
yata yata zayıf kalan kıpkırmızı bacakları yara 
içindeydi. Glenn,'Gelecek hafta, yataktan kalka
cağım ve yürüyeceğim' dedi. Bunu başardı. 
Annesi perdeyi açtığında Glen’in bahçedeki eski 
tırmığa nasıl ulaştığını camdan izlediğini anlatı
yordu. Elleriyle bacaklarını tutarak çarpılmış ba
caklarına hareket kazandırmıştı. Her bir adımda 
acıyı yaşayarak, yavaş yavaş yürümeye başladı. 
Önce hızlı hızlı yürümeye başladı, fazla zaman 
geçmeden de koşmaya. Koşmaya başladıktan 
sonra daha kararlı biri olup çıkmıştı.
'Hep yürüyeceğime İnandım ve başardım. Şimdi 

de herkesten daha hızlı koşacağıma inanıyo
rum.’ Bunu da başardı.
1934 yılında 4.06’yla dünya rekorunu kırarak 
maratonda da kendini ispat etmişti. Madison 
Sguare Garden’da yüzyılın en başarılı atleti ola
rak onurlandırılmıştı.

Hocasının O kkalın ı 
'Tutan 'padişahlar

OsmanlI'nın meşhur hat ustalarından Ha
fız Osman, Osmanlı Hükümdarı Sultan 
II.Mustafa'nın, Hat hocası idi.
Hafız Osman, hat meşk ederken, Sultan 
II.Mustafa da büyük bir saygı içinde hoca
sının okkasını tutardı.
Bir gün yazılan hattın güzelliği karşısında 
çok duygulanan II.Mustafa;
-Artık, bir Hafız Osman, bir daha yetiş
mez.. 
der.

Büyük Hattat Hafız Osman, şu veciz ceva
bı verir;
-Efendimiz gibi hocasının okkasını tutan 
padişahlar bulundukça, daha çok Hafız Os- 
manlar yetişir.
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Uvıran -  EK

POSTMODERN İTİRAFLAR VE DEŞİFRELER
Ümran Araştırma Grubu

28 Şubat heveslerinin hortladığı şu sıralar 'postmo
dern itiraflar/deşlfrelerr\n de ardarda gelmesi, yeni 
bir 28 Şubat'a karşı durulacağının bir göstergesi 
olarak okunabilir mİ? Belki; ama bunların cuntacı 
eğilimleri durdurmaya yetmeyeceği de aşikâr. Ülke
nin her on yılda bir, bir on yıl daha kaybetmemesi 
için bütün duyarlı kesimlerin ortak tavır almaları 
gerekiyor. 28 Şubat'ın onuncu yılına bir kala, o ne
tameli günlerde yaşananları hatırla(t)mak, belki de 
bu ortak duruşa katkı sağlayabilir.

irticâ yaygaralarının ayyuka çıktığı o mâhût sü
reç hakkında gazeteci Can Ataklı şöyle bir deşifre
de bulunuyor: "Komutanlarla her gün konuşulup 
söyledikleri manşet yapılırdı. Bir gün, ‘paşam bugün 
ne yazalım?' diye sordular. Paşa da ‘Kafanıza göre 
bir şey çakın.' dedi. Sonra komutan söylemiş gibi 
haber yazdılar." (Aktaran: Bülent Korucu, Zaman, 7 
Mayıs 2006) Böyle işkembe-i kübrâdan haberlerin 
üretildiği ve manşetlere çekildiği o günlerde Org. 
Çevik Bir'in bir yayın kurulu toplantısına başkanlık 
ettiğini de ekliyor Korucu.

28 Şubat'ın en hararetli günlerinde derginiz Üm
ran, Mart-Nisan 1997 sayısında bu postmodern yön
lendirmeye dikkat çekmiş ve sadece iki gazetenin 
(Y.Yüzyıl, Radikal) manşetlerinden seçerek ilginç bir 
örnekleme yapmıştı: "Refah Gerdi. (28.1.97)", “Re
fah Milis Gücü mü Kuruyor? (29.1.97)", “Ordu Tür
bana El Koydu. (31.1.97)", "Asker, Refah'ın Şeriat 
Amaçlarını Planlı Yürüttüğüne İnanıyor. (1.2.97)", 
"RP Ordusu Denemesi: Siyah Bereliler. (2.2.97)", 
"ANAP Genel Başkanı: 'Ordunun Rahatsızlığı Nor
mal'. (2.2.97)", "Atatürk Büstüne Saldırı: Büstün 
Üstüne HAMAS Yazıldı. (21.2.97)", "Hoca MGK'da 
Terleyecek. (24.2.97)", "Hükümete Gözaltı: Tedbir
lerin Alınıp Alınmadığını MGK Genel Sekreterliği Ta
kip Edecek. (2.3.97)", "Genelkurmay Raporu: 'irtica 
PKK’dan Daha Tehlikeli'. (4.3.97)", “Sarık ve Çarşaf 
Sıkıntısı. (8.3.97)", "Askerlerin İmha Planı: Ne RP 
Kalacak Ne Erbakan!’ (12.3.97)"...

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmenin bir bölü

mü ise şöyleydi: "Türkiye'de hükümet düşürmenin 
en geçerli yolu ise, irticai 'hortlatmak', anarşiyi t ı r 
mandırmak ve suni tehlikeler ihdas etmek suretiyle 
orduyu harekete geçirmektir... Değil mi ki, bu basın 
Menderes'i ipe götürmüştür; Refahyol hükümetini 
de pekâlâ alaşağı edebilir... Hükümeti düşürmenin 
gerekçesi mi? Gerekçe üretmekten kolay ne var şu 
ülkede?! (...) İki aydır gazetelerin ısıtıp ısıtıp günde
me getirdikleri, köşe yazarlarının, ekran yorumcu
larının, hızlı medyatörlerln hararetle işledikleri ko
nulara bakar mısınız Allah aşkına! "Ürperten Ye
mini" (Sabah, 5.3.97) Otuz yıl önce yazılmış bir ki
tapta yer alan, acemi bir kalemden çıktığı her halin
den belli 'uyduruk' bir yemini at nalı büyüklüğünde 
harflerle sekiz sütuna manşet yayınlamanın arka
sındaki art niyeti bu halk görmedi mi sanıyorlar?.. 
Neymiş efendim; 'kemalist laik düzeni en kısa za
manda yıkacağıma, yerine şeriat düzeni kuracağı
ma...' vs. vs... Uydur uydur diz ipe! Ne de olsa dilin 
kemiği yok!" (Ümran, 1997/36,s.33-38)

28 Şubat soğuğunun ortalığı kasıp kavurduğu o 
günlerde gazete manşetlerinin nasıl üretildiğinden 
"andıçlama" olaylarına ve sözümona "siv il" kuru
luşların talimatla sokağa dökülüşlerine kadar pek 
çok tezgâhın nasıl kotarıldığına dair deşifreleri bir 
belge halinde not etmek istedik.

Neden mi? Son günlerde başdöndürücü bir hızla 
artan irticâ yaygaraları, o netameli günleri hatırlatı
yor da ondan. Zaman gazetesi genel yayın müdürü 
Ekrem Dumanlı’nın aktardığı istatistiki bilgiye (Za
man,, 8 Mayıs 2006) bakar mısınız? Bir uzman kuru
luşa başvurarak bu yıl gazetelerde yer alan irtica ha
berlerinin ay ay dökümünü isteyen Dumanlı, çok çar
pıcı bir sonuçla karşılaşmış: Ocak ayında 187 olan ir t i
ca haberi sayısı, Şubat ayında 237’ye, Mart ayında 
321'e, Nisan ayında ise 858 ’e çıkmış... Peh, peh, peh!.. 
"Bu âmûdî yükselişi kim ayarlıyor?" diye soruyor sa
yın Dumanlı. El-Cevap: Bakınız: Can Ataklı’nın itirafı 
başta olmak üzere, aşağıdaki deşifre ve itiraflar.

Ümran Aaştırma Grubu
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CAN ATAKLI:

2 8  Şubat'ta Birçok Haberi Paşalar Yazdırdı

ZAM AN 2 5 .0 2 .2 0 0 6

Can A taklı, Türkiye'nin çok konuşulan gazetecilerinden biri. 

Mehm et Ali Birand ve Cengiz Çandar'ın kovulm asına yol açan 

'andıç'taki im zayı deşifre eden isim oldu.

Çalıştığı Sabah gazetesinden atıld ı. Kendi ifadesiyle 'm i

safir g ittiğ i program daki perform ansı beğenilince' S tar Med

ya Grubu Başkanlığı'na getirild i. Buradaki ömrü, Uzan ş irket

lerine el konulmasına kadar sürdü, iki y ıld ır işsiz. Zam an'ın  

sorularını cevaplayan A taklı, Türk siyaset ta rih ine  ‘postm o

dern darbe' olarak geçen 2 8  Ş ubat'ta  halkın nasıl kandırıldığı

nı be lirtiyor, ilginç olaylar yaşadığını kaydeden A taklı, Refah- 

Yol hükümetini çökertm ek için 'üst düzey bir general' diye 

başlayan haberler yapıldığını hatırlatıyor. Ataklı, "Komutan

larla her gün konuşulup söyledikleri manşet yapılırdı. Bir gün, 

‘Paşam bugün ne yazalım?' diye sordular. Paşa da ‘Kafanıza 

göre bir şey çakın.' dedi. Sonra komutan söylemiş gibi haber 

yazdılar." ifadelerini kullanıyor.

A taklı, bazı kom utanların, ‘‘Bu dediklerim i yayınlarsanız 

en az 3 m illetvekili daha istifa eder." dediklerini aktarıyor. 

Türk halkı üzerinde 2 8  Şubat sürecinde yürütülen psikolojik 

savaşın önemli unsurlarından biri de A czim endilerdi. Ataklı, 

Aczim endilerin 'birileri' tarafından ceplerine para konularak  

İstanbul'a getirildiğini iddia ediyor. Deneyimli gazeteci, bazı 

çevrelerin 2 8  Şubat'taki olağanüstü atm osferden yararlana

rak, ceplerini doldurduklarına da dikkat çekiyor.

8  Tem m uz 1996 'da R efah-Yo l hüküm etinin güvenoyu a l

m asıyla başlayan ve 2 8  Şubat 1997 'de  yapılan Milli Güvenlik 

Kurulu toplantısından ismini alan süreçte, m edyanın rolü hep 

ta rtış ıld ı. A taklı, Refah-Yol'un iktidardan uzaklaştırılm asının  

ardından, 2 8  Şubat'ı e leştiren y az ıla r kalem e aldı. Daha ön

ce Sabah'tan kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyen A taklı, şim 

di ise gazeteden koparıldığını an la tıyor. Tayfun Devecioğlu, 

kendisini a rayarak, "A ğabey a rtık  b irlik te  çalışam ayacağız."  

demiş. M edya dünyasını, “ Aydın Doğan aleyhine 5 3  gün a rt 

arda yazdım . 5 4 . gün Dinç Bilg in'le ortak  oldular." sözleriy le  

özetliyo r.

Can Ataklı, 2 8  Şubat'ın sır perdesini aralayacak bilgilere  

de sahip. Usta gazeteci, hüküm eti düşürme ta ra fta rı olan ko

m utanların, haberlere nasıl m üdahale ettiğ ini ilginç ö rnekler

le an latıyor. Sürecin başrol oyuncularından eski Deniz Kuv

vetleri Komutanı Güven Erkaya bağırsak kanserine yakalandı

ğında, A taklı köşesinde ilginç bir yazı kalem e almış ve Başba

kan Yardım cısı Tansu Çiller'in kendisine, "Erkaya'yı çok seve

rim. Yard ım a hazırız. Am erika'da tanıd ığım ız uzm anlar var."  

dediğini yazm ıştı. Yazının ardından A taklı'y ı dönemin Genel

kurm ay Genel Sekreteri Erol Özkasnak aram ış. Çiller için,

"O kadına ihtiyacım ız yok, biz paşamıza bakarız." demiş. 

Telefonda Özkasnak'la aralarında geçen diyaloğu paylaşan  

Ataklı, "Ben kendisine, söylediklerini köşemde yazabileceğim i 

belirttim . O ise ismini verm eden ‘bir üst düzey kom utan' d iye

rek yazabileceğim i söyledi. Özür dileyerek bunu yapam ayaca

ğımı ilettim , isminin yazılm asının da bir m ahzuru olm ayacağı

nı dile getirdim . Ancak o diğer kom utanlarla  görüştükten son

ra te kra r arayacağını ifade e tti. Ertesi gün te le fon  e tti, ‘Bu ka

dın (Ç iller) bir densizlik yapmış; am a söylediklerim i yazm anı

za gerek yok.' dedi." diye konuşuyor.

Özkasnak, 2 8  Şubat sürecinde gazetecilerin  yakından ta 

nıdığı bir isim. G azeteci-yazar M ehm et A ltan için, “Onun ma- 

kadına süngü takar, cepheleri gezdiririm ." dem işti. H ürriyet 

Gazetesi yazarı Sedat Ergin'le bir tartışm asında; m edyayı bil

gi k ırıntılarını alıp m anşet yapm akla suçlamış ve gazetecilerin  

kendilerine espri bile yapm aya cüret edem ediklerini kayd et

miş ve bazı yazarların  m eslektaşlarını kendilerine ihbar e tt i

ğini açıklam ıştı. Bu arada gazetec i Cengiz Çandar, andıçtaki 

im zalardan birinin Özkasnak'a a it olduğunu yazm ıştı. Genel

kurm ay ın  gazetecilere  ve yargı m ensuplarına verdiği brifing

lerin m im arının o olduğu ileri sürülm üştü. A taklı, eski Genel

kurm ay 2. Başkanı Çevik B ir’den de bahsediyor.

2 8  Şubat sürecinde yazdığı yazılardan dolayı Bir'in ken

disini 'Erbakancı' zannettiğ in i anlatan A taklı, "Fakat daha 

sonra Çevik Bir'le bu konuyu konuştuk, artık  dostuz." şeklin

de konuşuyor. Ataklı, andıçtaki Çevik Bir ismini, 1999  yılında 

Öküz dergisine verdiği röportajda deşifre ederek, "O satırlar 

Sakık'ın ifadesine, İstanbul sosyetesiyle sıkı fıkı olan bir 

kom utan tarafından eklendi." tesp itinde bulunmuştu.

DİNÇ BİLGİN'in "Sözün özü"ndekl itirafları

Kanal-7 0 4 .0 5 .2 0 0 6

Bir zam anların ünlü m edya patronlarından Sabah ve A T V ’nin 

eski sahibi Dinç B ilg in  Nazlı llıcak’ın K anal-7'de sunduğu ‘Sö

zün Özü' program ına konuk oldu.

Basın siyaset ilişkilerini değerlendiren Dinç Bilgin, "G aze

tec ile r hadlerini aşarak, hüküm et kurm aya, bakan atam aya  

kalktılar. Bunların olmam ası lazım dı." dedi. Bilgin, Mesut Yıl- 

m az'ın basını suçlam alarına karşı ise Y ılm az’ın çok masum ol

madığını söyledi. Dinç Bilgin 2 8  Şubat süreci ve Andıç o layla

rını ilişkin ise 'çok büyük hata lar yaptık ' şeklinde özetled i. Sa- 

bah'ta o dönem çalışan M ehm et Ali Birand ve Cengiz Çan- 

dar'la ilgili PKK ile ilişkii ç ıkarılan iddialar yüzünden zor anlar 

yaşadıklarını, bu haberin yapılm am ası için H ürriyet'e  ricacı ol

duklarını ancak H ürriyet'in  de benzer em ri aldığı için haberi 

verdiğini açıkladı. Bilgin kom utanlardan gelen haberlere bu

gün bile medyanın farklı gözlerle  baktığını anlatırken “ Ali K ır

ca böyle bir haber geldiğinde bir anda ciddileşir ve fark lı bir 

ifade ile bu haberleri sunar" şeklinde an la ttı. Bilgin'in bazı it i

rafları şöyle:

Andıç'a inanmadım Ama...

“Andıç geldiği gün Z a fe r M utlu ile yurtdışında tatildeydik. 

Hemen Ertuğrul Özkök'ü aradı, M.Ali Birand ve Cengiz Çan- 

dar'ın Apo'dan para aldığı iddiasını onlar yazacaktı. Biz de 

m ecburen ikisinin de yazısını kesip, süresiz ta tile  çıkardık.
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Oysa ikisinin de para alacağına şahsen inanm am ıştım . Bu bir 

psikolojik harp tekniğiydi, biz de m ecburen Andıç'ı yayın la

dık."

“2 8  Ş ubat'ta  tabii ki askerle tem asım ız oldu. Onlar önce 

Ankara ile ilişki kurup, gazete  m utfağını bile e tkilem eye baş

ladı. H atta  o dönem ATV haberde Ali Kırca askeri bildirileri en 

etkileyici ses tonu ile okum aya başlam ıştı."

-"G azete  patronu bir düşm eyiversin. Rakiplerim  hemen  

üzerim e çullanıverdi. Diğer batıkların fa turasın ı da üzerim e  

yıkacak haberler yapm aya başladılar. R ahm etli Kem al Ilıcak  

çok iyi dostum du, iyi bir gazeteciydi. Öldüğü gün Sabah'ın a t

tığ ı m anşet utanç vericiydi. O zam anlar çok kırıp döktüm . Oğ

lu M.AIİ llıcak'ın o zam anki Akşam 'ı Sabah'ın yerine ikam e e t 

tiğini görünce kızdım. Sabah'tan tran sferlere  başlayınca kızıp  

gazetesini dağıtm ayı kestim . Ama çok yanlış hareketti, 2  gün 

sonra bu kararım a pişman oldum ama çok geç olm uştu."

MEHMET ALTAN:

Medyanın Bugünkü Tavrı 2 8  Şubat Süreciyle Aynı

Samanyolu Haber 0 5 .0 5 .2 0 0 6

"Kapsam lı bir süreç yaşadık. Doğrusu gerçeği yazılm am ış, bir 

şekilde bilinen bir gerçeğin ifade edilmiş olmasını önem siyo

rum tabii. Bilgin'in yaptığı olumlu veya olumsuz, gerçeklerin  

dile getirilm esi önemli. Kom utanlar tarafından gönderilen ha

berlerin yayınlanm ası konusunda bugün farklı mı? Medya 

Şemdinli hakkında istediğini yazabiliyor mu? Ankara büro ları

nın o dönem de devşirilm esine bakarsak kim ler getirilm iş, onu 

incelem ek lazım . Şimdi de aynı şeyler devam  ediyor."

2 8  Şubat'ın Kalemleri Zan Altında

Yeni Şafak 0 6 .0 5 .2 0 0 6  

FİKRET BİLA: AMACI ANLAM ADIK

2 8  Şubat döneminden bu yana M illiyet G azetesi'nin Ankara  

Tem silciliğini yapan Fikret Bila, Andıç'ın kendilerine de geldi

ğini faka t kullanm adıklarını belirterek, şöyie konuştu: "Sayın  

Bilgin çok samimi bir özeleştiri yapmış ama bunun kendi ga

ze tes iyle  sınırlı olduğunu düşünüyorum. Andıç bize de gelm iş

ti. Ancak biz kullanmadık. Buna karşılık Sabah ve H ürriyet 

kullandı. Dinç Bilgin ‘H ürriye t bu haberi kullanacak' diye duy

duğunu ve duyar duym az da yayınladıklarını söylüyor. Haber 

değeri olan ve gerçeği yansıtanla yansıtm ayanı ayırm ak gere

k iyor." M illiyet G azetesi'nin yayınlarının da o dönem de anti 

dem okratik  sayılacak bir üslubun bulunduğuna ilişkin değer

lendirm eleri ha tırla ttığ ım ızda  ise Fikret Bila, şunları söyledi: 

“Mesela Umur Talu'nun bu konuda açıklam aları var, yani bas

kı geldiğine ilişkin. Ama işten çıkartm a veya yazıya müdahale  

gibi bunun bir sonucu olmadı M illiye t'te . Za ten  G enelkur

m ay ın  yöntem i m edyayı, yargıyı, kendine göre etkili bulduğu 

belli sivil güç odaklarını çağırarak brifing verm ekti. Y ine ger

çekçi olmak gerekir ki Genelkurm ay'ın verdiği bilgiler ve bri

fingler haber değeri taşıyordu. Basının bu brifinglere katılm a

ması ya da söylenenleri haberleştirm em esin i beklem ek ger

çekçi olm az. Ama bunların hepsinin planlanm ış, hedefinin bir 

iktidar değişikliği olan bir süreç olduğu çok sonra anlaşıldı."

Bilgin Kanal-7'deki Neler Demişti?

" 2 8  Şubat döneminde her şey zıvanadan çıktı. Söylenm e

mesi gereken şeyleri söyledik, yapılm am ası gereken şeyleri 

yaptık. Gazeteler, patronları ve yönetim leriy le  hadlerini aştı

lar. Hüküm et yıkıp hükümet kurm aya başladılar. Enerji başta  

olmak üzere bütün kamu ihaleleri m edya patronlarına dağ ıtı

lır oldu. Medya patronları köpek balıkları gibi her ta ra fa , her 

şeye saldırdılar. Her patronun bir bankası vardı. Ben de bunun 

dışında kalamadım."

"O devirde bir psikolojik harp vardı. D evletin bazı kade

m elerinde uzman kişilerce bir plan hazırlanıyor ve uygulama 

d evreye sokuluyordu. B inleri b ild irileri s ize uçuruyor ve y a 

yınlam anızı istiyor. Siz de yayınlam ak zorunda kalıyorsunuz. 

O dönem de her gazetenin askerle tem ası vardı, ilk önce An

kara büroları devşiriliyordu. Onlar da m erkez m utfağı e tk ili

yorlard ı."

“Andıç olayında H ürriye t’in yayınladığı haberi biz de y a 

yınladık. Mehm et Ali Birand, Cengiz Çandar ve A ltan kardeş

ler hakkında ‘Abdullah Öcalan'dan para aldılar' söylentilerine  

inanmadım  ama gazetem i andıçın hazırlandığı m erkezden ve 

kam uoyundan korumak durum undaydım . H ürriyet gazetesi 

bu haberi yayınladığı için biz de verm eye m ecbur kaldık.

“ Kendi m enfaatlerim iz için DSP- M HP- ANAP Koalisyon 

H üküm eti'n i destekledik. Bazı şeyler refleks haline gelm işti. 

Eski cesur Sabah'ın yerini konform ist Sabah alm ıştı."

2 8  ŞUBAT DÖNEMİNDE GAZETE YÖNETİMLERİ

H ürriyet: Genel Yayın Yönetm eni Ertuğrul Özkök, Ankara 

Tem silcisi Sedat Ergin

M illiyet: Genel Yayın Yönetm eni D erya Sazak, Ankara  

Tem silcisi Fikret Bila

Radikal: Genel Yayın Yönetm eni M ehm et Y. Yılm az, An

kara Temsilcisi ismet Berkan

Sabah: Genel Yayın M üdürü Z a fe r Mutlu , Ankara Tem sil

cisi Fatih Çekirge

Yeni Yüzyıl: Genel Yayın Yönetm eni Okay Gönensin, An

kara Temsilcisi Bilal Çetin

28  ŞUBAT KALEMLERİ

Gülay Göktürk, Bugün, 0 7 .0 5 .2 0 0 6

(...) Dinç Bilgin; aradan bu kadar zam an geçtik ten  sonra, üste

lik a rtık  kaybedeceği hiçbir şey kalm am ışken, basında 2 8  Şu

bat döneminde yenilen haltları an lattı, övgüler düzüyoruz. Bu 

“asil" davranış karşısında gözlerim iz yaşarıyor.

Üstelik anlattık ların ın hiçbiri bilm ediğim iz şeyler değil. O 

ihanet günlerini başka gazetecilerden de dinledik daha önce. 

Can A taklı'dan daha fazlasını anlatm adı ya!

Keşke bugün bize bunları anlatacağına, o gün kendisine
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dikte edilenlere boyun eğeceğine, gazetesini de, d illere des

tan  yatını da villasını da satıp savm ayı ve bir apartm an da ire 

sinde m ütevazi bir hayat yaşam ayı göze alsaydı da, biz o z a 

man alkışlasaydık kendisini.

Tabii, burada Dinç Bilgin derken sadece onu kaste tm ed i

ğim belli. Üstelik o, en kötülerden değildi. Zam an zam an bazı 

çalışanlarını 2 8  Şubatçıların gazabından korum ak için riskler  

aldığını da şahsen biliyorum . Am a bu küçük istisnalar, Dinç 

Bilgin'in çizdiği tabloyu değiştirm iyor.

Evet, o günler öyle rezil günlerdi işte. Patron lar g aze te le 

rini kaybetm ekten korktu. G azete  yöneticileri işlerini, y a za r

lar köşelerini...

Oysa biraz cesaretli olsalardı, kimse gazetesin i de para 

sını da, işini de kaybetm ezdi. Bütün mesele, üç beş dişli p a t

ronun, üç beş dişli genel yayın yönetm eninin çıkm asıydı. Çık

ması ve Erol Özkasnak gibiler karşısında ezilip büzülm ek ye

rine, "Bir dakika Erol Bey, siz benden nam ussuzluk yapm am ı 

istiyorsunuz, m esleğim e ihanet e tm em i bekliyorsunuz. Bunu 

ne hakla istersin iz?” diyebilm esiydi.

Türkiye'nin en büyük birkaç gazetesinin patronu ve yöne

tim i bunu yapsa Erol özkasnak ve onun arkasındaki om uzu  

daha kalabalık binleri ne yapacaktı?  Ellerinden ne gelecekti?  

Türkiye'n in en büyük gazatelerin i arka arkaya kapatacaklar  

mıydı? Genel yayın yönetm enlerin i Ankara tem silcilerin i to p 

tan işten mi attıracaklard ı?

Hayır, asla o kadar güçlü değillerdi. A rkalarına basını ala- 

m asalardı 2 8  Şubat'ta  yaptık ların ın  çoğunu yapam azlard ı. 

H atta  belki 2 8  Şubat diye bir dönem  hiç yaşanm azdı. O basın 

m ensupları da alınlarına o kara lekeyi yem ezlerd i.

Ama mesele sadece ellerindeki gazetey i, yönetic i konum 

larını ya da köşelerini kaybetm e korkusu değildi. Onlar daha 

fazlasını istediler. Halk için fe la k e t olan bir dönemi kendileri 

İçin " f ırs a f 'a  dönüştürebileceklerini sandılar. Bilgin'in deyişi 

ile “köpek balıkları gibi kamu ihalelerinin peşine düştü ler". Bu 

uğurda hem dem okrasiyi y ıkm ayı göze aldılar, hem de kendi 

m esleklerine İhanet e ttile r.

Böyle bir suç bir özeleştiriy le  nasıl a ffed ilir?

Biz böyleyiz işte, ne darbeci genera llerim izi yarg ılayab ili

yoruz, ne de darbeci gazetecilerim izi... Bırakın yargılam ayı, 

birçoğunun aynı koltukta o turm aların ı, yine gaze te  yö n e t

m enlerini, köşelerinden ahkâm kesm eye devam  etm elerin i si

neye çekiyoruz.

Ehh, bu durumda, bugünün gazetec ile ri de, aynı şeyi te k 

rarlam aktan  neden korksunlar? N itekim  korkm uyorlar. Bugün 

de bir kısım basın, kraldan fazla  kralcı bir şekilde görev başın

da. Yine bir yerlerde çizilen bir s trate jin in  parçası o larak siya

si havayı germ ek, en olm ayacak şeyleri bir rejim  krizine dö

nüştürm ek, AK P arti iktidarını ne yapıp edip erken seçim e  

zorlam ak ve cumhurbaşkanlığı seçimini bu parlam entonun  

yapm am asını sağlamak gibi bir m isyon için canını dişine ta k 

mış çalışıyor. Manlpülasyonun, ta h rifa tın , abartın ın  ve hatta  

yalanın bini bir para... Yeni bir 2 8  Şubat'ın altyapısını hazırla 

m ak İçin elinden geleni ardına koym ayan gazetec ile rim iz, ga

ze te  patronlarım ız ve köşe yazarlarım ız  yine varlar ve görev  

başındalar.

Bugünün Erol Ö zkasnak'larının adını henüz bilm iyoruz. 

Ama onu da birkaç seneye kadar öğreneceğiz. Bugünün hem 

dem okrasiye, hem m esleklerine ihanet içinde olan bu g aze te 

cilerini de üç beş yıl sonra yine böyle ta rtışm a  program ların

da günah çıkarırken dinleyeceğiz.

Allah bilir yine a ffedeceğiz ve böyle bir suçla b irlik te  hâ

lâ gazeteci s ıfatını taşım alarına m üsaade edeceğiz.

Andıçı andım da yine

Yıldırım  Türker, Radikal, 0 8 .0 5 .2 0 0 6

(...) Zam anı gelm işken, ligden düşmüş bir patron emeklisinin  

nedam etle andığı bir olayı hatırlayalım  is terim . Yakında ben

zeri bir olayla karşılaştığ ım ızda hazırlıklı olalım , deja vu zan

netm eyelim  diye. (...)

Basın, olaydan ağır yaralı çıktığı için, fazla  hatırlanm ayan, 

hatırlatılm ayan, ailenin tarih inde karanlık bir nokta olarak ka

lan andıç olayını b irlikte hatırlayalım  mı? (...)

2 5  Nisan 1998 . H ürriye t ve Sabah gazetelerin in  m anşet

lerinde aynı 'bom ba' patla tılıyordu. PKK'nın lider kadrosun

dan Şemdin Sakık'ın 'itira fla rı'n ı e lb e tte  her iki gaze te  de ‘ele 

geçirm işti'. Şemdin Sakık, 'it ira fla rı’nda kapatılan Refah Par

tisi (RP), Halkın Dem okrasi Partisi (HADEP), İnsan Hakları 

Derneği (İHD) gibi parti ve kurum ların PKK ile İşbirliğini anla

tıyordu. Haberi işlerken İki büyük gaze te  de farklı ib retlik  kah

ram anlar seçm işti. H ürriye t, RP M illetvekili Fethullah Er- 

baş'ın. Sabah da İHD Genel Başkanı Akın Birdal'ın ‘ihanetin i’ 

öne çıkarm ıştı. H ürriye t, Sakık'ın Refah Partis i ile olan ilişki

lerini anlatışından Erbaş'ın sözlerini seçmiş, ihaneti belinden  

vurm uştu. Erbaş, şöyle söyleyesiym iş: “ Biz m illeti değil, üm

m eti esas a lırız, İslam dünyasında sınır o lm az, sınır önem li de

ğildir". İşte size m üthiş ihanet mesajı!

Sabah'sa başka bir ihaneti kuyruğundan yakalam ış sallı

yordu: Sakık, Akın Birdal'dan "Türkiye 'deki tabancam " diye 

söz ediyorm uş. Ve itira fla rdan  alınmış şu satırlar: "Abdullah  

Öcalan'n onunla te lefonda defa larca konuştuğuna b izza t şa

hit oldum. Bazen de Öcalan ona bir kurye gönderir ve bazı ko

nularda nasıl davranm ası gerektiğini söylerdi." .

Ama dahası vardı. Sakık, kimi gazetecilerin  Öcalan'dan  

em ir aldığını, para karşılığı röportaj yaptığını söylüyordu. Hür

riyet gazetesinin başyazarı, nicedir Basın Konseyi Başkanlı- 

ğı'nı yürüten O ktay Ekşi de itira fla rın  bu bölümü konusunda 

itidalini y itirm iş, öfkeyle haykırıyordu. Yazısının başlığı, ‘A l

çakları Tanıyalım 'dı. " .....K eza ‘dürüst gazetec i' veya 'sorum 

lu ayd ın’ havalarında, b izleri arkadan hangi a lçaklar hançerli- 

yormuş, bilm eye m ecburuz." O alçakların adları da e rtes i gün 

g azete lere  yine aynı m eşum  kaynak tara fından  iletilm iş ola

caktı.

Sakık'ın 'itira fla rından ' okuyalım : "Basın m ensupları İçin

de de örgütün parayla yazdırdığ ı ya da konuşturduğu çok ün

lü isim ler bulunm aktadır. Bazılarını da parayla satın alabilece
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ğini düşünür. Bunlara ö rg ü tte  eyyam cılar denir. Bunun yan ın

da 'Ü lkede Gündem', 'Özgürleşen Y urtsever Gençlik', 'E vren

sel', 'Ö zgür Halk', 'Dem okrasi', ‘Emek' gibi basın organları da 

örgütün finanse e ttiğ i kuruluşlardır. Doğu Perlnçek ve M eh

m et Ali Birand'ın Öcalan ile görüşmesi ona Türk basınında ka

pıların açılmasına neden olm uştur. Öcalan bana para karşılı

ğında konuşan ya da yazan lar arasında M ahir Kaynak, M ahir 

Sayın, Cengiz Çandar, M ehm et Ali Birand ve Yalçın Küçük'ün 

isim lerini söyledi. A yrıca  Milli G azete ile A kit gazetesinin de 

PKK aleyhine yazm ayacaklarına dair söz verdiklerini söyledi. 

Öcalan, para ile satın aldığı gazetecilerden söz ederken, ‘Kürt 

ve Türk tarih i hainlerle doludur. Türk'e ve K ürt'e  oyun yapm a

ya gerek yok. Bunlar zaten oyunu kendileri oynuyor' dedi."

Sonrası

Bu yayınların üzerine M ehm et Ali Birand, M ahir Kaynak  

ve Cengiz Çandar'a yazılarına ara verm eleri söylendi. Birand 

ve Kaynak, bir daha köşelerine dönemedi. Çandar, kısa bir sü

re sonra yazılarına başladı. (...)

iki büyük gazetenin iştahla üstüne atılıverdikleri belgele

rin sahte olduğu anlaşılm ıştı, ama kimler tarafından gaze te le 

re ulaştırıldığı bilinm iyordu. Neden sonra o dönem Sabah'ın  

üst kadrosunda çalışan Can A taklı, bir söyleşisinde, "dönemin  

çok güçlü bir generali, bu haberlerin konulmaması durum un

da gazetey i batırm a tehdidinde bulunmuştu" diyene dek de 

hiç dile getirilm eyecekti.

2 0  Ekim 2 0 0 0  tarih inde Nazlı Ilıcak, esas bombayı patla 

tıyor, iki gazetenin yayınladığı itirafların  Genelkurm ay is tih 

barat Dairesi'nde hazırlanan ve 'Andıç' denilen bir çalışmanın 

tü revi olduğunu ileri sürüyordu. Büyük gazetelerin ısrarla ilgi

siz kaldıkları Andıç konusuna inatla sarılan Ilıcak, konuyu m il

letvekili olarak M eclis’e de götürdü. Çevik Bir ve Erol Özkas- 

nak paşaların başı çektiği bir ekiple Psikolojik Harp D aire- 

si'nin bir çalışmasıydı, Andıç. Verilen ifadelere m üdahale ede

rek kimi parti ve kuruluşların, kimi gazetecilerin itibarının ve 

gücünün yok edilmesi için yalan haber üretim ini yönlendiren  

bu m uhteşem  vatanseverlik  egzersizini kimse konu etm ek is

tem iyordu. Lâkin fazla  sıkıştırılan Genelkurmay Andıç belge

sinin varlığını kabul e tti. Ve iki büyük güzetem iz ancak o za 

man bu konuyu sayfalarına taşıdı. Ertuğrul Özkök, G enelkur

m ay ın  reddedebileceği halde konuyu kabul etm esini olumlu 

buluyor, artık  daha fazla  deşilmesinde bir yarar görm ediğini 

belirtiyordu.

DİNÇ BİLGİN'İN İTİRAFLARI: BUGÜN DE GEÇERLİ Mİ?

Koray Düzgören, Yeni Şafak, 0 8 .0 5 .2 0 0 6

(,..)Dinç Bilgin'in 2 8  Şubat sürecini anlatırken, "Önce Ankara  

büroları devşirilir. Orada yapılan haberler gazetenin m u tfa 

ğında etkili olur" şeklindeki sözlerini bugün için de -bir iki is

tisnasıyla- geçerli saym ak gerekiyor.

Bilgin bu sözleriyle, o dönemde Ankara'dan asker kay

naklı naber yapan gazetec ile ri işaret ediyor. 'Devşirildiklerlni'

söylediği gazetecilerin  ismini verm iyor am a, o dönem de ken

di yayın organları dahil, “ ismini verm eyen askeri bir y e tk i l iy e  

dayanarak haber yapan ve yazı yazan tüm  gazetecilerin  kim 

olduğunu zaten  herkes biliyor.

Onlar arasında te rfi edip genel yayın m üdürü olanlar da 

var. Generallerin ta lim atıy la  gazetesinden a tılan  bir yazarın  

durumunu inceleyen New York m erkezli G azeteciler Koruma  

Örgütü'ne, gazeten in  Ankara temsilcisinin ta lim atıy la  gidip, 

''O yazar genarellerln  isteğiyle değil, iyi çalışm adığı için işten 

atıld ı" d iyerek, W asington m uhabirliğini sağlam a bağlayan ve 

sonra da başka bir gazeten in  Ankara tem silcisi olan lar da var. 

(. ..)

En hoş değerlendirm eyi ise, M illiyet'in  o dönem ve hâlâ, 

Ankara Tem silcisi olarak görev yapan F ikret Bila yapmış:

"Bu işin planlanmış ve iktidar değişikliğini hedef alan bir 

süreç olduğunu o sırada anlayam adık" diyor.

Herhalde ülkede cereyan eden bazı önem li o layları anla

yamadığı -yoksa anlam azlıktan geldiği için m i?- için olsa ge

rek, görevini o ta rih ten  bu yana kesintisiz sürdürüyor olmalı...

N etice olarak Bilgin şunları da söylüyor:

"O devirde bir psikolojik harp vardı. Devletin  bazı kade

m elerinde uzm an kişilerce bir plan hazırlan ıyor ve uygulama  

devreye sokuluyordu."

Şimdi durum  çok mu farklı?  Farklıysa, fa rk  nerede?

DEVAM EDEN 2 8  ŞUBATI

Ali Bulaç, Bilgi Hikm et, 0 8 .0 5 .2 0 0 6

Geçenlerde Sabah Gazetesi eski sahibi Dinç Bilgin'in yaptığı 

açıklam alar dudak uçuklatacak cinstendi, nedense hala "gö

revleri başında olan" gazeteciler, yayın yönetm enleri ve ga

zetelerin  Ankara tem silcileri hiç seslerini ç ıkarm adılar. Bu, 

gerçekten Türkiye 'ye  özgü bir pişkinlik. “ Kur'an Kursları"yla  

ilgili uydurm a haberler, "ürperten yemin başlıkları, "din dev

leti kuruluncaya kadar savaş" naraları a tan lar, "Çankaya Hü

küm eti", "Silahsız K uvvetler" ve daha niceleri. "A ndıçları" da 

unutm am ak lazım . Sürecin önde gelen m edya kuruluşları Hür

riyet, M illiyet, Radikal, Cum huriyet, Sabah, Yeni Yüzyıl; Kanal 

D, Star, A tv, Show vd. Bu kuruluşların yayın yönetm en leri, ge

nel m üdürleri, başyazarları ve aktif görev alan gaze tec ile r bu

gün de devam  eden sürecin bir parçası olarak iş görüyorlar. 

Sürecin m im arı ve yapıcıları arasında başrolde oynayan De- 

m irel bir kere  daha sahnede.

ANDIÇ GÜNÜ

Ergun Babahan, Sabah, 1 0 .0 5 .2 0 0 6

Aslında her şey Refahyol Hükümetl'nin kurulmasıyla başladı. 

İki büyük medya patronu, kendi iradelerine rağmen böyle bir 

koalisyon kurulmasından çok rahatsızdı.

iki büyük grup Refahyol'a karşı şiddetli bir m uhalefet dö

nemi başlatm ıştı, ilk başta laiklik bazlı yapılan bu yayın lar Su

surluk kazasının ardından askeri bir m ahiyet aldı.
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Bu arada Erbakan'ın antiisrail tu tum u, bazı başkentlerde  

alarm  çanları çaldırm aya başladı ve 2 8  Şubat İçin adım atıldı.

SABAH, 2 8  Şubat MGK toplantısından birkaç gün önce 

Ankara Temsilcisi Fatih Çekirge’nin İm zasıyla toplantın ın İçe

riğini ayrıntılı bir biçimde verm iş, kararların  im zalanm asını İse 

"Paşa paşa imzaladı" m anşetiyle haber yapm ıştı.

O güne kadar gaze te  içinde oluşmuş dostluk havası, bu 

ortam da giderek bozulm aya başlam ıştı. Gazetede Ankara Bü- 

rosu’nun ağırlığı açıkça hissedilir hale gelm işti.

Ahmet Vardar, Salih Memecan, Can Ataklı, Mehmet Ali 

Birand, Mehmet Barlas'ın aralarında bulunduğu grup, kimi Çii- 

ler'e olan yakınlığı, kimi askerin meşru iktidara müdahalesi 

nedeniyle 2 8  Şubat'a  m uhalif bir ta v ır  alm ıştı.

Kahkahalar içinde geçen toplantılar yerini yüksek gerili

me, sert tartışmalara bırakmıştı. Bu, SA BA H 'ta alışık olm adı

ğımız bir a tm osferdi.

Gazete açıkça ortadan ikiye bölünmüştü. Tartışm a ortam ı 

yerini sansür ve askeri bir disipline bırakm ıştı adeta.

Bu ortam da Şemdin Sakık yakalandı.

Andıç olayından bir gün önce, hafızam  beni yan ıltm ıyor

sa, gazetenin sağ üst köşesinden bir haber yaptık . Sakık'ın 

ifadelerinin yeri yerinden oynatacağını, aralarında gazetecile

rin de bulunduğu birçok kişiyi İfşa edeceğini duyurduk.

O sıra bir yanık kokusu aldım am a bunu kim seye seslen

direcek cesareti bulamadım  açıkçası.

Kimse de o gazetecilerden kastın M ehm et Ali Birand ve 

Cengiz Çandar olduğunu düşünm em işti e lbe tte .

C u m a rte s i gü nü  iz in liy d im , g a z e te y i C an  A ta k lı h a 

z ır la y a c a k t ı. E ş im le  A k m e rk e z 'd e  g e z e rk e n  Zafer Mut
lu yurtdışından aradı ve hemen gazeteye gitmemi iste
di. Yolda giderken bir daha aradı ve Sakık'ın ifadesini 
anlattı, Ertuğrul Özkök'le konuşmamı, Hürriyet'in tav
rını öğrenmemi istedi. Ö z k ö k ’ü a ra d ım , h e rk e s  h a k k ın - 

daki İd d ia la r ı y a z a rk e n  bunu k a m u o y u n d a n  s a k la y a m a -  

y a c a ğ ım ız  g ö rü ş ü n d e y d i. K o n u ş tu k  v e  en a z ın d a n  iç 

s a y fa d a  b ıra k m a k  k o n u su n d a  a n la ş tık .

Gazeteye gittiğ im de Birand ile Çandar, Can A tak lı’nın 

odasındaydı. H atta  Can benim izin günümde gazeteye  g it

memden rahatsız olm uştu. Tekrar aram ızda ta rtış tık , bana bu 

haberi yapm azsak iki yazarın hayatının ciddi biçimde tehlike

ye girebileceği söylendi.

M urat Birsel SABAH'ın Ankara Temsilcisi iken benzer bir 

ihbar almış ve Çandar'ı apar topar A m erika'ya yollam ıştık. Bu 

söylem o dönem için daha da ciddi göründü.

Haberi yaptık , iki yazarın  ismini içeride bıraktık.

Mutlu, Birand ve Çandar ile te le fonla  konuşup nasıl bir 

açıklama koym aları gerektiğini be lirtti, o doğrultuda köşeleri

ne iddiaların asılsız olduğunu belirten küçük bir not koydular. 

Kendi gazetelerinde kendilerini savunamadılar.

Gece yanılm ıyorsam  Özkök beni aradı, Kanal D'nin olayı 

Birand ve Çandar'ın ism iyle yayım ladığını, H ürriye t'in  de isim

leri birinci sayfaya koyma kararı aldığını belirtti.

Sonuçta SABAH da H ürriyet'in  kararına uydu ve birinci

sayfanın en a lt spotundan iki isimle ilgili asılsız iddiaları du

yurdu. Pazartesi günü gazete yönetimi Birand'la yollarını 

ayırdı, Çandar’ın yazılarını süresiz askıya aldı.

ANDIÇ VE MEDYA

Ergun Babahan, Sabah, 11 .05 .2006

(...) G azete  m erkezleri, hüküm et kurulup yıkılan y erler haline 

gelm eye başlam ıştı.

En azından siyasi figürler, iki büyük m edya grubunun İca

zetin i alm aya büyük önem veriyordu.

Böyle bir ortam da, Çiller hiç beklenm eyeni, yapam az de- 

nileni yaptı ve Erbakan'la koalisyon kararı aldı. Bu karar, An

kara’daki meşhur "kurumlar'’dan çok karteli rahatsız etti. 

Çünkü, kendilerinden icazet a lınm am ıştı, kabinenin oluşumun

da devre dışı kalmışlardı.

H atta  bu konu öyle ileriydi kİ, geçen hafta  2 8  Şubat İle İl

gili bir özeleştiri yapan Dinç Bilgin, "Refahyol’a doğru" m an

şetim e karşı çıkmış, iki grup karar verm edikçe kimsenin değil 

hüküm et kurm ak, bakan bile atayam ayacağ ın ı anlatm ıştı.

Ancak aynı günün akşamı Erbakan başbakan oldu.

Türkiye’yi 2 8  Şubat'a götüren böyle bir a tm osferdi.

G azete ler her gün hükümet ve Refah Partisi a leyhine ha

berlerle  dolup taşıyordu. Erbakan’ın tuhaf açıklamaları, ziya

retleri de bu tabloya destek oluyordu.

Bu ortam da dün de belirttiğ im  gibi, meşhur Susurluk ka

zası m eydana geldi.

Susurluk’un Refahyol Hüküm eti İle hiçbir ilgisi yoktu.

Güvenlik güçlerinin yasadışı, hukuk dışı işlere bulaşm a

sıyla ilgiliydi. Hüküm eti ilgilendiren en önem li yönü arabada  

bir DYP m illetvekili olması ve Çiller'in bu yasadışılığa sahip 

çıkm asıydı. Erbakan da Çiller'e sahip çıkınca tablo birden ka

rıştı. Susurluk için başlatılan "B ir Dakika A ydınlık” kampanya

sı bir anda hükümet ve şeriat karşıtı gösteriye dönüştü. M üt

hiş bir çarp ıtm a yaşatıldı ve Susurluk unutuldu, hüküm et ta r 

tışılm aya başlandı.

Böyle bir ortam da, tartış ılm ası gereken güvenlik kurum 

lan, bir anda hükümeti ta rtışm a  noktası haline getirm eyi ba

şardı. Hüküm ete karşı doğal bir ittifak  oluştu: M edya-iş dün

yası ve asker.

2 8  Şubat kararlarının ardından bu ittifaka  brifingler vası

tasıyla yargı da dahil oldu ve tab lo  tam am landı.

Ancak gazetelerde, özellikle SABAH Grubu'nda dem okra

tik  tavrın ı sürdüren, meşru hüküm ete, m uhalefete  karşı çıkan 

köşe yazarların ın  varlığı devam  ediyordu.

Asker, PKK ve Kürt sorunu nedeniyle SABAH Grubu’nda- 

ki kimi yazarlara öfkeliydi.

Andıç, bu amaca hizmet etti.

Hem bütün köşe yazarlarına gözdağı verdi, hem de o dö

nemki kom uta kademesinin tepkisini çeken iki yazarı cezalan

dırdı. Andıç, m edyanın kendi asli işinin dışına çıkmasının ne gi

bi vahim sonuçlar doğuracağının en som ut örneğiydi.
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ANDIÇ BİR DAHA TEKRARLANIR MI?

Mehm et Ali Birand, 11.05 .2006

Ben, geçm işte yaşanmış olayların muhasebesini yapan, dur

madan üstüne giden bir insan değilimdir. Geçmişte yaşam am , 

bugün ve yarına bakarım. Ne eski başarılarım la övünüp, sürek

li hatırlarım , ne de eskiden beni yaralam ış olayları gündemde  

tu tup  intikam  alm aya çalışırım .

İşte bundan dolayı da, ünlü ANDIÇ (* ) olayı hakkında bugü

ne kadar konuşmadım, yazm adım . Öylesine bel a ltı vurulan bir 

gelişm eydi ki, üzerine g itm eyi dahi bir zül gibi gördüm. Sanki 

hiç olmamış gibi davrandım . Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst dü

zey kom utanlarının böylesine tam am en yalana dayanan çirkin 

bir komplo hazırlayabileceklerini kabul edemedim . Aynı şekil

de, Türkiye'n in en büyük gazete leri ve gazetecilerin in hiç sor

gulam adan, araştırm adan, "Asker diyorsa m utlaka doğrudur 

ve alkışlanm alıdır" m antığı ile harekete geçip, ANDIÇ'ın hedef

lediği kişilere yargısız infaz uygulam alarını hazm edem edim . 

( . ..)

( * )  1999 'da  PKK liderlerinden Sakık yakalanm ış ve soruş

turm a zabtına, yalan ifadeler eklenm işti. Buna göre, Sakık'ın  

ağzından bazı gazetecilerin  ve sivil toplum  örgütlerinin “ para  

karşılığı PKK'ya destek verd ik leri" yazılm ıştı. Sonradan bunun 

Genelkurm ay 2 inci Başkanı Org. Çevik Bir ve Genel sekre ter  

Özkasnak tarafından ANDIÇ diye adlandırılan bir yazıyla hazır

landığı anlaşılm ıştı. Ancak bu süreçte, komplonun basında ge

niş şekilde yansıması için de aynı ikili etkili olmuş ve ben dahil 

bazı gazeteciler işyerinden atılm ışlardı. Baskıyı Org. Bir ve Ö z

kasnak yapmış, örneğin Aydın Doğan direnirken, Sabah g aze 

tesi sahibi Dinç Bilgin hem en uyum göstermiş ve bu ikilinin ge

rekli gördükleri tem izliğ i gerçekleştirm işti. Bu gazetecilerin  

tek  kusuru Kürt sorunuyla ilgili olarak resm i politikaya uyum  

gösterm em eleriyd i.

ANDIÇ OLAYI YILLAR SONRA YİNE GÜNDEMDEI

Zam an, 11.05 .2006

2 8  Şubat döneminin en vahim  yanlışlarından ve Türkiye basın 

tarih in in en kara olaylarından birisi olarak değerlendirilen “An- 

dıç olayı", PKK'lı Şemdin Sakık'ın yakalandığı sürece denk ge

liyor. G azete lere  'Sakık'ın ifadesi' diye sızdırılan belgeyle a ra 

larında Cengiz Çandar ve M. Ali Birand gibi gazeteci ve yaza r

ların bulunduğu bazı kişilerin PKK'ya hizm et ettiğ i ima edili

yordu. H ürriye t ve Sabah belgeyi yayınlamış, Birand ve Çan

dar, işlerini kaybetm işti. Ordunun üst kademesindeki değişikli

ğin ardından ifadenin sahte olduğu, Çevik Bir ve Erol Özkas- 

nak'ın ta lim atıy la  basına verildiği o rtaya çıkmıştı. Yeni Şafak  

gazetesinde Andıç'ı deşifre eden Nazlı Ilıcak o ta rih î günü şöy

le anlatm ıştı: “ Ekim 2 0 0 0 'd e  m ektuplar arasında 5  sayfalık bir 

belge çıktı. Üzerinde 'Andıç' yazıyordu. Bazı gazeteciler, m il

letvekilleri ve sivil toplum  örgütleriyle siyasi partilere  karşı 

yürütülen bir kam panyanın perde arkasını sergiliyordu okudu

ğum satırla r."  Andıç'ın varlığını doğrulayan Genelkurm ay Baş

kanlığı, yaptığı açıklam ada bunun bir taslak olduğunu ve uygu

lanmadığını savunmuştu.

ANDIÇ VE İKİ ŞARJÖR KURŞUN...

Cengiz Çandar, Bugün, 1 2 .0 5 .2 0 0 6

(...) Andıç'ın diğer m ağduru, arkadaşım  ve m eslektaşım  M. Ali 

Birand, dün Posta'daki yazısına "ANDIÇ bir daha te k ra rla n ır  

m ı?" başlığını atm ıştı. N iye tekrarlanm asın? Andıç'ın Nazlı Ilı

cak sayesinde ortaya çıkarılm asının ardından, M. Ali'nin dediği 

gibi "Yapanlar, yani gerçek sorumlu kom utanlar bugüne dek 

ağızların ı açm adılar. Hâlâ da suskunlar. Ancak kamuoyu ve 

TSK m ensuplarının önemli bölümünün vicdanlarında ceza lan 

dırıld ılar." Bu yetiyor mu? “ Hukuk" tarafından cezaland ırılm a

dıkları sürece yetm ez; çünkü, şayet "hukuki ceza" yoksa, bu

nun anlam ı, Andıç ve Andıçlar devam edebilir, bir sakıncası 

yok dem ektir.

Andıç m ağdurları, kamu vicdanında -ih tiyaçları olmadığı 

halde- aklanmışken, y itird ikleri Andıç öncesi konumlarına geri 

dönem ediler. Andıç'ı hazırlayan ve uygulamaya sokan ya da 

bunda rol oynayanlar ise örneğin m edyada- bırakın yerlerin i 

korum ayı, te rfi e ttile r  ve yükseldiler.

Andıç bir daha tekra rlan ır mı?

O rtadan tüm üyle kalkmadı ki, tekrarlansın...

GAZETECİNİN TÖVBESİ...

Ahm et Kekeç Yeni Şafak, 1 6 .0 5 .2 0 0 6

(...) Hep, belli başlı isim lerin, Cengiz Çandar'ların, M ehm et Ali 

Birand’ların, Akın Birdal'ların mağdur edildiği yazıldı, Andıç'ı 

sahiplenen eşhas (m esela Ertuğrul Özkök) bu isim lerden özür 

diledi ama, Andıç’ın bir de göz önünde olmayan, m ağdurlukla

rını şöhrete tahvil e tm eyen (yahut edem eyen) m ağdurları v a r

dı.

M ahir Kaynak bunlardan biridir mesela.

M ahir Bey’in, ayrılıkçı te rö r örgütüyle içli dışlı olduğu y a 

zıldı. Hem örgütten em ir alıyorm uş, hem de açıkça ayrılıkçı gö

rüşleri savunuyormuş. Bir de M ahir Sayın diye biri vardı. Kim  

olduğunu bilm ediğimiz Mahir Sayın da, te rö r örgütünü öven ki

ta p la r yazıyorm uş.

Sahi, kimdi Mahir Sayın?

Bir de tabii (ancak bir “çağrışım şakası" olabilecek isim 

lendirm eyle) A ltan kardeşler... Mehm et A ltan ve Ahm et A ltan  

da, tıpkı Mahir Kaynak gibi, hem ayrılıkçı örgütün doğrularını 

savunuyorm uş, hem de "ülkeyi bölmeye m atu f" eylem lerin  

içinde yer alıyormuş.

Kendime önem a tfetm ek  istemem  ama, bu satırların  y a za 

rı da Andıç m ağdurlarındandır... Şemdin Sakık’ı konuşturan ge

neraller, nasılsa, ayrılıkça örgütle ortak hareket eden iki gün

lük m evkutenin varlığını tesp it etm işler... Bu iki m evkute, Milli 

G azete  ve Akit, te rö r örgütünden para alıyorm uş... Yoksa te r 

si mi?

Neyse, sonuçta te rö r örgütüyle ilişki içinde gösterilen, de
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falarca kurşunlanmış, defalarca kapısına bomba bırakılmış, de

falarca "polls li-panzerll" te rö r baskınlarına m aruz kalmış bir 

gazetede çalışıyordum  ve yukarıda adı geçen eşhas gibi, ben 

de üzerim de “sürecin" ağır baskısını hissediyordum.

Mesela, 2 8  Şubat'a adlı adınca "darbe" dediğim, dem okra

tik  normale m üdahale eden m em urin takım ını e leştirdiğim  için 

hakkımda bir sürü dava açıldı. Çoğunluğu Ağır Ceza'lık...

Suç duyurularını saym ıyorum  bile...

Kaç duruşm aya girdim çıktım ? Uykusuz kaç gece geçir

dim? Kaç kez adres değiştirdim ? Kaç "uygulam a"dan dön

düm? Üstelik, arkam da Oli Rehn, Camiel Eurlings gibi değerli 

Orhan Pamuk okurları, "Bu adam ı hapse atarsan ız AB'ye g ire

mezsiniz" diyen dayanışm acı hem şireler de yoktu. (Zaten  ırak 

olsunlar!) Üç buçuk yıl kadar da "yasaklı” kaldım. Bir tü r gönül

lü yasaklılıktı ama, olsun... Hapse g irm ekten yeğdir.

Peki, bütün bunlar olup biterken, "özgür ve bağımsız bası

nı savunması gerekenler" ne yapıyordu?

Ne yapacaklar... Biri Andıç yazarlarına servis yapıyordu  

("Topyekün seferberlik", "Bu kez işi silahsız küvetler ha lle t

sin" ve "Paşa Başkanı hizaya soktu" m anşetlerin i ha tırlaya 

lım), biri Sultan Abdulham id sansürüne karşı gazetecileri 

ayaklandırıyordu, eh biri de Andıç m etn inde adı geçen g aze te 

cileri teşh ir (!) ediyordu, yani "alçakları tan ıtıyor"du...

Şimdi çıkıp "yanlış yaptık , yapm am alıydık, bir daha olm az"  

diyorlar, ha tta  utangaç bir dille özür filan d iliyorlar ama... Ha

yır, "H içbir k ıym eti yok" dem ek istem iyorum , m utlaka kıym eti 

vardır da... Bir daha yapm ayacaklarının garantisi yok. En azın

dan, bir daha yapm ayacaklarına ilişkin inandırıcı bir fo toğraf 

sunam ıyorlar...

5 YILDA 4 0  YIL GERİLEDİK

Yeni Şafak 2 8 .0 2 .2 0 0 2

2 8  Şubat, ekonom ik 'çöküş’ün dönüm noktası oldu, iç ve dış 

borç çığ gibi büyüdü. Ekonomi hızla küçüldü. Döviz fiya tla rı 7 

kat arttı. Yolsuzluklar, 2 8  Şubat sürecinde görülm em iş bir ge

lişme ortam ı buldu. Tarihe 2 8  Şubat kararları olarak geçen il

gili MGK toplantısında kalem e alınan m etnin hüküm ete yönelik 

adeta bir m uhtıra niteliğini taşım ası ve hem en sonrasında Re- 

fahyol hüküm etin yıkılm ası, sözkonusu sürecin ‘Postm odern  

darbe' olarak anılmasına neden oldu. Kim ilerine göre 2 8  Şu- 

bat'ın s tartı 1995  genel seçim lerinin sonuçları ile verildi. 1995  

seçimlerinden RP birinci parti olarak çıktı. H içbir partinin tek  

başına hüküm et kuracak çoğunluğu elde edem em esi nedeniy

le 9 6  yılı, hüküm et kurm aya yönelik nabız yoklam aları ile baş

ladı. Dönemin Genelkurm ay Başkanı Org. İsmail Hakkı Karada- 

yı, Meclis Başkanı A N A P 'lı M ustafa  K a le m liy i a rayarak , 

'ANAP-RP hüküm eti kurulm am alı’ mesajını iletm işti. Bunun 

üzerine Mesut Y ılm az başbakanlığında Anayol hükümeti kurul

du. Anayol hüküm eti çok kısa sürdü. RP-DYP Hüküm eti 8  Tem 

muz 1996'da güvenoyu aldı. 5 4 . hükümet 11 ay görevde kaldı. 

Bu süreç içinde birçok yeniliğe imza atan hükümet son altı 

ayında bazı kesim ler tarafından yoğun eleştiri bom bardım anı

na tutuldu. M uhalefet partileri olan ANAP, DSP ve CHP arka  

arkaya gensoru verdiler. TOBB, TİSK, Türk-iş gibi sendika ağa

ları bir araya gelerek (grevsiz toplu sözleşm eler im za lam aları

na rağm en) R efah-Yol'un yıkılm ası için çalıştılar. (...)

Kritik MGK

Cum hurbaşkanı Süleyman Dem irel başkanlığında toplanan  

MGK'ya hüküm et adına Başbakan Erbakan, Dışişleri Bakanı ve  

Başbakan Yardım cısı Tansu Çiller, içişleri Bakanı M eral Akşe- 

ner, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın  yanısıra Genelkur

may Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Kara K uvvetle

ri Kom utanı Orgeneral Hikm et Koksal, Hava K uvvetleri Komu

tanı Orgeneral Ahm et Çörekçi, Deniz K uvvetleri Komutanı 

O ram iral Güven Erkaya ve Jandarm a Genel Kom utanı Orgene

ral Teom an Koman katıldı.

Paşa’dan Sürpriz Çıkış

MGK'nın 9  saat süren tarih i top lantısı, ordunun, Refahyol 

koalisyonu döneminde laiklikten ayrılan uygulam alar konusun

daki rahatsızlığ ını en kuvvetli ifadelerle  kayda geçirm esine  

sahne oldu. Kom utanlar, RP'nin hüküm et üyeleri, parti teşk ila 

tı ve belediye başkanlarının la ik likten ayrıldığını iddia e ttile r. 

Toplantıda, hüküm ete "rejim e yönelik eylem ler" konusunda 

gerekli önlem lerin alınması tavsiye edildi. C um huriyet ta rih i

nin en kritik  Milli Güvenlik Kurulu toplantıs ından, "A ta tü rk  ilke 

ve devrim lerinden ödün verilem ez" kararı çıktı. MGK top lan tı

sından sonra Başbakan Erbakan'ın yaptığı, "Ordu ile uyum  

İçindeyiz" açıklamasının ardından, G enelkurm ay'dan ilginç bir 

açıklam a geldi. Genelkurm ay Genel S ekreteri Erol Özkasnak, 

"TSK, yalnızca A tatürk 'ün kurduğu laik cum huriyete İnananlar 

ve bu hedefe gönül verenlerle  uyum içindedir" dedi. DSP lide

ri Ecevit ve CHP lideri Baykal, MGK kararların ı İm zalam ak için

5 gün bekleyen Başbakan Erbakan'a "Ya laik devleti içinize 

sindirin ya da çekilin" dedi. MGK toplantısın ın ardından, hükü

m et ile MGK'nın askeri kanadı arasındaki pazarlık lar başladı. 

Çiller ve Erbakan, MGK'nın hüküm ete sunması planlanan ‘te d 

b irler tas lağ ind ak i bazı ifadeleri yum uşatm aya, bazı tedb irle 

rin ‘tavsiye kara rind an  çıkarılm asını sağlam aya çalıştı. Bir sü

re sonra askerlerle  hükümet arasındaki diyalog koptu. R efah

yol hüküm eti 2 6  Nisan'da Sağlık Bakanı Yıldırım  Aktuna ve Sa

nayi ve T icare t Bakanı Yalım  Erez'in  istifa larıy la ilk firesini 

verdi. Bu iki istifayı diğer is tifa lar izled i. Cum hurbaşkanı Dem i

rel MGK kararların ın ertelenm esinin söz konusu o lam ayacağı

nı, “ MGK danışma organı değildir. A nayasa'ya göre, aldığı ka

rarları hüküm ete tavsiye e tm iyor, bildiriyor. Takibi İstenen  

yalnız 8  yıl eğitim i değil, 18 ayrı m adde söz konusudur. Gereği 

yapacak m erci Bakanlar K urulu 'dur" sözleriyle ifade etti.

RP'ye Dava

MGK kararların ın uygulanması konusunda ağır davranan  

hüküm ete karşı m uhalefetin verdiği 12 gensoru önergesi Re- 

fahyol'u yıkam azken, 21 M ayıs 'ta  Y arg ıtay  Cum huriyet Baş

savcısı Vural Savaş, RP'nin kapatılm ası istem iyle Anayasa  

M ahkem esine  dava açtı. Adalet Bakanı Kazan'ın "K atılan lar  

hakkında soruşturm a açarım " tehd itle rine  rağmen 4 0 0  hakim  

ve savcının katıldığı Genelkurm ay brifinginde islami serm aye

nin gelişmesi anlatıldı ve Silahlı K uvvetle r’in laiklik karşıtı fa 
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a liy e tle r  konusundaki hassas iyetin in  sürdüğü açıklandı. 

DYP'deki is tifa la r ve yoğun istifa  tehd itleri ve son olarak bri

finglerin oluşturduğu hava ile ülkenin içine itildiği gerilim Re- 

fahyol'da yeni arayışlara yol açtı. Çiller, askerlerin darbe ha

zırlığında olduğunu ileri sürerek Başbakanlığın iki parti arasın

da el değiştirm esi ve erken seçim e gidilmesi planına Erbakan'ı 

ikna e tti. O rtada tek  çözüm vardı: Protokolde de belirtildiği gi

bi başbakanlık devredilm eli, Ç iller'in başbakanlığında Refahyol 

kurulm alıydı. 5 4 . Koalisyon Hüküm eti 18 Haziran 97 'de  sona 

erdi. Erbakan, Çiller ve Yazıcıoğlu ortak basın toplantısı dü

zenleyerek Hüküm et'in  sona erdiğini açıkladılar.

Transferler Hükümeti

Erbakan, Dem irel'e  istifasıyla birlikte üçlü deklarasyonu  

da sundu. Buna göre Ç iller'in başbakanlığında kurulacak DYP- 

RP hüküm etine BBP dışarıdan destek verecekti. Ancak Erba- 

kan'ın 18 H aziran'daki istifasıyla yeni hükümet için inisiyatif 

Çankaya Köşkü'ne geçti. Dem irel, Erbakan - Çiller İkilisinin pla

nına uymadı ve 2 0  Haziran'da hükümet kurma görevini ANAP  

lideri Mesut Y ılm az'a  verdi. ANAP, DSP ve DTP'nin oluşturdu

ğu, bağım sızlarla CHP'nin desteklediği 5 5 . hükümet 1 Temmuz 

1997'de işbaşı yaptı. R efah-Yol Hüküm eti bir yandan asker, bir 

yandan da kartel medyası ve güdümlü kuruluşlarının baskısına 

dayanam ayarak iktidardan çekildi.

MEDYA, SÜRECİN EN ÖNEMLİ PARÇASIYDI)

Vakit 11 .09 .2003

2 8  Şubat sürecinde Em niyet is tihbarat Dairesi Başkan Vekilli

ği yapan Bülent Orakoğlu, özellikle sürecin etkili isimleri ola

rak öne çıkan Çevik Bir ve Erol Özkasnak'ın kurulacak komis

yonda ifade verm esi gerektiğine dikkat çekti. 2 8  Şubat’tan ne- 

m alanan birçok kesim olduğunu belirten Orakoğlu, "Medya da 

bu sürecin önem li bir parçası. M edya patronlarının İfadesi alın

malı ve darbeci askerlerle  ilişkileri o rtaya çıkm alıdır" dedi.

Aksi Halde Yeni 2 8  Şubatlar Gelir

2 8  Şubat sürecinde ülkenin görülm em iş şekilde soyuldu

ğunun altın ı çizen Orakoğlu, "Bu süreç gerçekten irtica için mi 

yaşanm ıştır yoksa başka kaygılar mı vardı? Türkiye dem okra

tikleşm ek istiyorsa, 2 8  Şubat'ı ciddi şekilde sorgulamalıdır. 

Suç işleyenler hangi kurum da olursa olsun, yargı önüne çıka

rılm alıd ır. Eğer bu yapılm azsa daha çok 2 8  Şubatların önü açıl

mış olur. Şahsi m enfaatlerin i devletin  m enfaati gibi gösteren

ler m utlaka hesap verm eli" dedi.

2 8  Şubat sürecinde Em niyet İs tihbarat Dairesi Başkan V e 

killiği yapan Bülent Orakoğlu, 2 8  Şubat döneminde yaşanan 

hukuksuzlukların ortaya  çıkarılm ası İçin, Meclis'in araştırm a  

veya soruşturm a komisyonu kurması gerektiğini söyledi.

Kimin Çıkarı Var?

2 8  Şubat sürecinde yer alan Orgeneral Çevik Bir ve Tüm 

general Erol Özkasnak'ın kurulacak komisyonda ifade verm esi 

gerektiğ ine dikkat çeken Orakoğlu, " 2 8  Şubat sürecinden ne-

malanan birçok kişi oldu. Bu nem alanan kesim arasında bulu

nan m edyanın rolü ortaya çıkartılm adı ve geri planda kaldı. Bu 

süreçte, medya bilerek ve isteyerek rol aldı. Darbe olduğu it i

raf edilen sürece büyük m edya neden destek verdi? Bunda 

medyanın m enfaati mi vardı? Komisyon, medya patronlarının  

İfadesini alm alı ve darbeci askerle ilişkisi o rtaya çıkarılm alıdır"  

dedi.

irtica Bahanesi

G azetem ize konuşan Orakoğlu, 2 8  Şubat sürecinin Tü rk i

ye'de dem okrasi açısından izlenmesi gerektiğini be lirterek, 

şunları söyledi: "Bu süreç hakikaten generallerin İddia ettiğ i 

gibi bir irticai kalkışmayı önlem ek üzere yapılan bir darbe m i

dir, yoksa başka kaygılardan dolayı mı İrtica öne çıkarılm ıştır?  

2 8  Şubat sürecinde Türkiye C um huriyeti'nde görülm em iş soy

gunlar yaşandı ve ülke çok fakir hale getirild i. Bu soygunların  

bir kısmı çıkarıldı, koruma zırhı olanlar ise henüz o rtaya  çıka

rılm adı. Türkiye eğer dem okratikleşm ek İstiyorsa, 2 8  Şubat 

sürecini ciddi olarak sorgulaması gerekiyor." M eclis'te kurul

masını ta lep  ettiğ i komisyonun çalışm alarına hiçbir kuvvetin  

m üdahale etm em esi gerektiğini kaydeden Orakoğlu, "Kom is

yona asker, sivil ve bürokrasinin en üst seviyede kişilerin gel

mesinin hukuki altyapısı sağlanm alıdır. Susurluk Kom lsyo- 

nu'nda ismi geçen ve çağrılan Jandarm a Genel Kom utanı T e 

oman Koman ifade verm em işti. Bir kişi kurulacak kom isyona  

gelm iyorsa, bunun yasal yaptırım ı olm alıdır" dedi.

Suçlular Ortaya Çıkarılmazsa Yeni 2 8  Şubatlar Gelir!

2 8  Şubat sürecinin sadece sansasyonel haberlerinin o r ta 

ya çıktığını hatırlatan  Orakoğlu, "Bu süreçte suç işleyen ve ha

ta  yapan kişiler, hangi kurum da ve kim olursa olsun yargı önü

ne çıkarılm adı. Suç işleyen İnsanları yargı önüne ç ık a ra m a z 

sanız, Türkiye 2 0  sene sonra yeni 2 8  Şubat süreçlerini konu

şur. Kurulacak kom isyonlarda; suç işleyen asker, polis veya si

yasetçi tesp it edilmeli ve haklarında ciddi deliller bulunduğu 

takd irde, yargı önüne çıkartılm alıd ır. Ü lkem izde kişiler kurum - 

larının gücünü çok iyi kullanabiliyor ve bunu şahsi m enfaatleri 

haline dönüştürebiliyor. Bu şahsi m enfaatlerin i çok büyük us

talık la  devlet gücü m enfaatine çeviriyor. Bu kişilerin gerçek  

yüzleri o rtaya  çıkarılm alıdır. Türkiye'de birçok suç devlet sırrı 

kapsamına sığınılarak işleniyor. Devlet sırrı kavramı, kesin ç iz 

gilerle  ifade edilm elidir. Bu sır kavram ı kişi ve kurum ların süb

je k tif görüşlerine olm am alıdır. Devlet sırrına ilişkin bilgi ve bel

geler Bakanlar Kurulu ta ra fın dan  tesp it edilm elidir" diye ko

nuştu.

Bir ve Özkasnak İfade VErmeli

Orakoğlu; emekli Orgeneral Çevik Blr'in, "Dem okrasiye ba

lans ayarı yap tık" ve em ekli Tüm general Erol Özkasnak’ın, " 2 8  

Şubat post-m odern darbedir" şeklinde açıklama yaptığına dik

kat çekerek, "Türkiye'de suç işleyen herkesi yarg ılayam ıyor- 

sunuz. Bu gerçeği kabul e tm em iz gerekiyor. Adil yargılam a, in

sanların yargılam a hakkını verir. Sayın Özkasnak, ‘2 8  Şubat 

sürecinde Türkiye'de post-m odern darbe yapıldığını' söyledi. 

Radikal gazetesinden Neşe Düzel'e konuşan bir askeri hakim,
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darbenin çeşidinin olm ayacağını ve darbeye karışanların TCK  

146-1 maddeden yargılanm ası gerektiğini açıkladı. Bu kişilerin  

suçlu olduğunu söylem iyoruz, sadece suçlu bulunanların y a r

gılanması gerektiğine inanıyoruz. Bu yargılam ayı yapacak si

yasi iradeyi görem iyoruz. Bu komisyon kurulursa, 2 8  Şubat 

sürecinin aydınlanm asına sebep olacaktır. Bu suçlular o rtaya  

çıkarılm azsa, ülkem iz yeniden kaos ortam ına gelebilir. Suç iş

leyen insanlar ceza alırsa, kimse darbe girişiminde bulunmaz"  

şeklinde konuştu.

MÜSLÜM GÜNDÜZ: "-NEREDE KALDINIZ?"

Tam er Korkm az, Zam an, 0 2 .0 3 .2 0 0 5

2 8  Şubat M uhtıra Light'ınm  üzerinden sekiz yıl geçti. Bu za 

man zarfında hem "postm odern darbe"ye m aruz kalanlar, hem  

de "m uhtıra"nın  yapım cıları özeleştiri yapma ihtiyacı h issetti

ler ve çarpıcı itira fla rda  bulundular. Dönemin sembol ismi Çe

vik Bir'in “2 8  Şubat'ta  bizi m edya dolduruşa getird i!" şeklin

deki cümlesini itira fnam e'n in  en başına yazm ak gerekir: Çevik 

Bir, 3 Kasım seçim lerine birkaç gün kala yabancı konukların  

çoğunlukta olduğu bir siyasi sohbette sözünü ettiğ im  ‘tarih i if

şaat' ile yetinm em iş, AK P arti lehinde olumlu görüşler de sarf 

etm işti! Çevik Bir paşa dahi aradan geçen zaman içinde 2 8  Şu

bat Süreci'ni savunamaz hale gelmişken, m anşetlerinden " ir t i

caa karşı top yekun savaş" açan Egemen Medya'nın kimi yöne

tic ileri, "sürecin gerçek sahibi b iziz" bilinçaltı ile olsa gerek- 

2 8  Şubat'a  sahip çıkm ayı sürdürdüler. O dönemde önde gelen 

askerlerin  kendilerine uyguladığı baskıyı itira f eden gazete  yö

neticileri de çıktı, e lbette; buna mukabil, “2 8  Şubat'ı destekle

dim, yine olsun yine desteklerim !" diye yazan (12 Eylül 2 0 0 3 )  

am iral gemisi kaptanları gazetecilik  mesleğini çürütm üş olan 

‘apoletli m edya’ faa liye tle rin i hâlâ hiç sıkılmadan savunabili

yorlar.

2 8  Şubat Süreci'nde H ürriye t, M illiyet ve Sabah'ın başını 

çektiği Egem en Medya, birçok fabrikasyon irtica m anşetine  

im za atarak  "psikolojik harekat"ın  lokomotifliğini yaptı. Deniz 

eri 'onbaşı' Kadir Sarm usak ise irtica m anşetlerine konu olan 

m alzem eyi kom utanlarının ta lim atı ile hazırladıklarını m ahke

mede itira f etm işti.

Mekanizma, aynen şöyle işliyordu: Askerî cenahta pişirilen 

'm anşetler' basına servis ediliyor; basında çıkan m anşetler de 

MGK'da dosya olarak hükümetin önüne konuluyordu! Bunların en 

meşhuru "Ürperten irtica Yemini" başlıklı kurmaca m anşettir. 

Kur'an kurslarındaki çocuklara ettirildiği öne sürülen bu laiklik 

karşıtı yemini gerçekte ilhami Soysal, Akşam gazetesi için 1966  

yılında (o sıralardaki bir irtica kampanyası için) kaleme almıştı!

2 8  Şubat Süreci'nin çok ses getiren “ psikolojik harekat"  

örnekleri arasında Müslüm Gündüz Hadisesi'nin apayrı bir yeri 

vardır: Fadime Şahin ile “basılan" Müslüm Gündüz'ün aslında 

“bir kamu kurumunda serbest m em ur!" olarak çalıştığını "y e t

kili bir rejisör"den (29- Ekim 1997 'de) dinlem iştim ... Öyle ki, 

baskını beklerken sabırsızlanan Müslüm Gündüz yetk ililere  te 

lefon açm ış ve "Yahu nerede kaldınız?" diye yakınm ıştı: Gün- 

düz'e "Televizyoncu arkadaşlardan biri gecikti. Yolda, gelmek  

üzere. 0  gelir gelm ez senin oraya intikal ediyoruz" denmişti!

Malum süreç, böyle birçok 'kurm aca olay'la çok kısa bir süre

de serpilip gelişti. Buna karşılık Refahyol hüküm eti de sürecin  

yapım cılarına “ağızlara laik" inanılm az kozlar verdi. Filmin so

nunda, Erbakan hüküm eti istifasını "daha sert bir askerî m üda

haleyi önleyen zirvedeki akil adam!" rolünde izled iğim iz Cum 

hurbaşkanı Dem irel'e sunmak zorunda kaldı.

2 8  ŞUBAT H AREKETİN İN  BAŞINDA DEMİREL VARDI 

Zam an 2 8 .0 2 .2 0 0 5

Vural Savaş, 2 8  Şubat sürecinin en önemli aktörlerinden b iriy 

di. 0  dönemde Y arg ıtay  Cum huriyet Başsavcılığı görevini yü

rütüyordu. Refah ile Fazilet Partisi hakkında açtığı kapatm a  

davalarındaki sert üslubuyla dikkat çekti.

ilk defa onun dönem inde bir parti hakkında hazırlanan id

dianam ede 'kan emici vam pirler, bünyeyi saran habis ur' suç

lam aları yer aldı. Daha sonra verdiği m ücadeleyi ‘M ilitan De

mokrasi' adıyla k itaplaştırdı. O dönemde üstlendiği misyonu 

Zam an 'a  anlatan Vural Savaş'a göre 2 8  Şubat 'sivil bir başa

rı'. Aslan payını ise 9. Cum hurbaşkanı Süleym an D em irel'e  ve 

riyor. Dem irel'in kendisini özellikle göreve getirdiğin i belirten  

eski Başsavcı Savaş, şöyle devam ediyor: " 2 8  Şubat, Süley

man Dem irel başkanlığındaki silahsız kuvvetlerin  za ferid ir. De- 

m irel, m evcut iktidardan rahatsız oluyordu. Onun için beni 

başsavcı yaptı. Yakın çevresinden gelen ş ikayetle re  karşı beni 

kastederek, 'M erak etm eyin ; öyle bir başsavcı atadım  ki ü lke

deki sorunları hukuk yoluyla halledecektir.' diyordu." Y arg ıtay  

eski Başsavcısı Vural Savaş, Cum hurbaşkanı D em irel'in Refah  

Partis i'ne ilk uyarısını 4  Ş ubat'ta  bir m ektupla yaptığını be lir

tiyo r. Dönemin başbakanı N ecm ettin  Erbakan'a gönderilen bu 

m ektubu ‘ilk sinyal' olarak değerlendiriyor. Askerin Dem irel'in  

söz konusu işaretiy le  harekete  geçtiğini öne süren Vural S a

vaş, Refah Partisi hakkında açtığı kapatm a davası konusunda 

da Dem irel'den destek görmüş: "Refah Partisi'n in kapatılm ası 

için açtığım  dava öncesinde Dem irel'e  danışm ak istedim , son

ra düşüncemden vazgeçtim . Davayı açtık tan  sonra Cum hur

başkanlığı Köşkü'ndeki hiçbir törene gitm edim . D em irel'in ik ti

dardaki partiye  açtığım  dava nedeniyle bana kızacağını düşün

m üştüm. Dava hakkında olumlu düşünceleri olduğunu öğrenin

ce yanına gittim . Tokalaştık; ama dava hakkında hiç konuşm a

dık. Sonra bir te lev izyon  program ında ta rih î bir görev yap tığ ı

mı, bu davanın açılm asının za ru re t olduğunu söyleyince m utlu  

oldum."

Politika hayatı kısa sürdü

Y arg ıtay  Cum huriyet eski Başsavcısı Vural Savaş, 2 8  Şu

bat sürecinin ardından Anayasa Mahkem esi eski Başkanı Y e k 

ta  Güngör Özden'le kurdukları Cum huriyetçi Dem okrasi P arti- 

si'nde siyasete atıld ı. Ancak parti seçim lere katılm a y ete rliliğ i

ne ulaşamadı. Vural Savaş, daha sonra Özden'le yolların ı a y ı

rarak, 3 Kasım 2 0 0 2  seçim lerinde D em okratik  Sol P arti'den  

(DSP) aday oldu, ancak seçilemedi. Umduğunu bulam ayan es

ki başsavcı, s iyasete veda e tti. Bugüne kadar 4  kitap yazan  

Vural Savaş, halen Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Aydınlık  

Dergisi’nde yazıla r kalem e alıyor.
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